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K A T A   P E N G A N T A R 

 

ــًدا َعْبــُدُه َوَرُســْولُهُ , َأْشــَهُد َأالَّ ِإلــَه ِإالَّ اهللاَ . أْلَحْمــُد لِلــِه َربِّ اْلَعــاَلِمْينَ  اَللُهــمَّ .َوَأْشــَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ــٍد َو َعلــى آِل ُمَحمَّــدٍ  ــَراِهْيمَ , َصــلِّ َعلــى ُمَحمَّ ــَراِهْيَم َوَعلــى آِل ِإبـْ َوبَــاِرْك َعلـــى . َكَمــا َصــلَّْيَت َعلــى ِإبـْ

َأمَّـا بـَْعـُد . ِإنـََّك َحِمْيـٌد َمِجْيـدٌ . َكَما بَارَْكَت َعلى ِإبـَْراِهْيَم َو َعلى آِل ِإبـْـَراِهْيمَ , َحمٍَّد َوَعلى آِل ُمَحمَّدٍ مُ 

:  
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Ta’ala, yang telah 

melimpahkan karunia serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menye-

lesaikan makalah yang berjudul SHALAT JUM’AT BERTEPATAN DENGAN HARI ‘ID 

ini. Penulis bersyukur kepada Allah Ta’ala yang telah memberikan kesaba-ran serta 

ketabahan dalam menyelesaikan tugas yang penuh dengan tantangan dan rintangan 

ini. 

Penulis amat menyadari bahwa makalah ini tidak mungkin terselesaikan 

hanya dengan hasil usaha penulis sendiri. Namun berkat rahmat dan hidayah Allah 

yang telah melembutkan hati sebagaian hamba-hamba-Nya, sehingga mereka mau 

menyediakan waktunya untuk ikut  andil kerja sama dalam  membantu penyelesaian 

makalah ini. Oleh karena itu,  pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak ikut 

andil dalam penyelesaian makalah ini. Jazakumullahu Khairan penulis sampaikan 

kepada yang terhormat: 

1. Al-Ustadz Abu Faqih Mudzakkir, pengasuh Ma’had Al-Islam yang selama ini 

memberikan pendidikan, bimbingan dan pengarahan yang dengan sabar dan 

ikhlas, sekaligus menyediakan berbagai fasilitas di Ma’had ini, khususnya demi 

kelancaran penulisan makalah ini. 

2. Al-Mukarram Al-Ustadz  Abu  ‘Abdillah dan  Al-Ustadz Rohmad  Syukur, sebagai 

pembimbing sekaligus membantu dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

serta memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis hingga 

tahap akhir penulisan makalah ini. 

3.  Al-Ustadz Drs. Muhammad  Sholeh, selaku pembimbing sekaligus pengasuh Ma’- 

had yang banyak membantu mengatasi kesulitan-kesulitan penulis selama di 

ma’had, khususnya dalam penulisan makalah ini.  

4. Al-Ustadz Supriyono, SE, Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, dan Al-Ustadz Drs. 

Supardi sebagai asatidz pembimbing yang telah mencurahkan pikiran serta me-
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luangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing penulis hingga tahap akhir 

pe-nulisan makalah ini. 

5. Al-Ustadz Asyhuri dan Al-Ustadz Mochtar, yang telah membantu dalam 

memecahkan permasalahan dalam penyusunan makalah ini. 

6. Bapak dan Ibu tersayang, yang telah mencurahkan kasih sayangnya serta dengan 

sabar mendidik dan mengarahkan penulis kepada  kebaikan.  

6. Kakak dan adik-adik penulis yang tercinta. 

7. Dua paman penulis, yang telah banyak membantu penulis selama menimba ilmu 

di Ma’had ini. 

8. Segenap ikhwan dan akhawat seperjuangan, yang menjadi tempat pertukaran 

pikiran serta membagi rasa suka-duka selama penulis menimba ilmu di Ma’had 

khususnya dalam mengemban tugas penyelesaian makalah ini. 

Ya Allah, jadikanlah jerih payah mereka sebagai amal shaleh  dan terimalah 

di hadapan engkau.  

َنا ِإنََّك َأْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحْيمُ  0رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْنَت السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ    أمين 0َوُتْب َعَليـْ
Mengenai penyusunan makalah ini, meskipun penulis sudah mengusahakan 

kesempurnaannya, penulis merasa masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh 

karena itu, saran, kritikan dan masukan dari berbagai pihak, penulis ucapkan beribu 

terima kasih demi perbaikan makalah ini. 

Hanya kepada Allah-lah ibadahku, hidupku dan matiku, semoga Allah men-

jadikan makalah ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan muslimin pada 

umumnya serta dihitung sebagai satu ibadah bagi penulis.Aamin. 

Akhirnya penulis serahkan perkara ini kepada Allah Ta’ala, karena Dia 

sebaik-baik pengurus bagi kita. Wabillahit Taufiq wal hidayah wal hamdulillahi rabbil 

‘alamin. 

 

Surakarta, 
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B A B  I 

P E N D A H U L U A N 

 
1. Latar Belakang Masalah 

Shalat Jum’at merupakan satu kewajiban yang telah Allah syari’atkan ke-

pada hamba-hamba-Nya yang beriman. Oleh karena itu, wajib atas mereka untuk 

menunaikannya, sebagaimana firman Allah Ta’ala: 

 ُــْوا ِإَذا نـُــْوِدَي لِلصَّــَلوِة ِمــْن يـَــْوِم اْلج ُمَعــِة فَاْســَعْوا ِإلَــى ِذْكــِر اِهللا َوَذُرْوا يــآ َأيـَُّهــا الَّــِذْيَن َأَمنـُ

ٌر لَُّكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلَمْونَ  قلىاْلبَـْيَع    }9):62(الجمعة  {َذاِلُكْم َخيـْ
Artinya:  
“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk (menunaikan) 
shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat 
Allah (shalat Jum’at), dan tinggalkanlah jual-beli; Yang demikian itu lebih 
baik buat kalian, jika kalian mengetahui.” {Q.S. Al-Jumu’ah (62):9} 

 

Firman Allah Ta’ala di atas menunjukkan kepada kita, bahwa shalat Jum’at 

merupakan satu kewajiban bagi orang yang mengaku beriman. Apabila ada nida’ 

(seruan atau panggilan) untuk melaksanakan shalat Jum’at,  maka wajib atas 

mereka untuk mendatanginya, karena dalam ayat di atas terdapat lafal  إْسَعْوا yang 

berasal dari fiil (kata kerja) َسْعًيا -َيْسَعى  -َسَعى , dan lafal ِإْسَعْوا  fiil amr untuk jamak 

jamak (kata kerja yang menunjukkan perintah), yang mempunyai arti, 

“bersegeralah kalian”. 

Jadi, dengan jelas ayat tersebut menerangkan bahwa apabila ada nida’, 

maka muslimin wajib meninggalkan pekerjaan yang mereka lakukan kemudian 

bergegas untuk menunaikan shalat Jum’at, kecuali bagi mereka yang mempunyai 

udzur syar’i seperti sakit misalnya. 

Suatu kali terjadi hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. Muslimin 

berduyun-duyun pergi ke lapangan, ada juga yang ke masjid untuk menunaikan 

shalat ‘Id dan mendengarkan khuthbah. Setelah pelaksanaan shalat ‘Id selesai, 

pada siang harinya dari kalangan mereka ada yang melakukan shalat Jum’at, dan 

ada juga yang meninggalkannya. 

Dari peristiwa perbedaan pengamalan tersebut, ayah penulis bertanya 

bagaimana hukum dan teknis pelaksanaan shalat Jum’at bertepatan dengan hari 

‘Id? Mengapa sebagian muslimin ada yang melaksanakan dan ada juga yang me-

ninggalkannya? Manakah yang benar, mereka yang melakukannya atau yang me-

ninggalkannya? Dan bagaimanakah dengan muslimin yang meninggalkannya? 

Wajibkah mereka mengganti dengan shalat Dhuhur? 
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Munculnya masalah tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan pe-

nelitian guna mencari kebenaran yang argumentatif, sekaligus untuk menjawab 

pertanyaan yang besar kemungkinannya masih menjadi problem pula bagi 

sebagian muslimin, yang akan penulis paparkan dalam sebuah karya ilmiah ini 

dengan judul, “SHALAT  JUM’AT  BERTEPATAN DENGAN  HARI  ‘Id.” 

 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

2.1. Bagaimanakah hukum shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id? 

2.2. Apa yang harus dilakukan muslimin yang sudah menunaikan shalat ‘Id dalam 

kaitannya dengan shalat Jum’at? 

2.3. Apa yang harus dilakukan muslimin yang belum melaksanakan shalat ‘Id 

dalam kaitannya dengan shalat Jum’at? 

 
3. Tujuan Penelitian 

Penulis menyusun karya ilmiah ini dengan tujuan: 

3.1.  Untuk mengetahui hukum shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. 

3.2. Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan muslimin yang sudah me-

nunaikan shalat ‘Id dalam kaitannya dengan shalat Jum’at. 

3.3.  Untuk mengetahui apa yang harus dilakukan muslimin yang belum 

melaksanakan shalat ‘Id dalam kaitannya dengan shalat Jum’at. 

 
4. Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian karya ilmiah ini, penulis berharap dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

4.1. Sebagai pendalaman ilmu Ad-Dien, dan merupakan rujukan dalam beramal, 

bagi penulis secara pribadi dan pembaca pada umumnya. 

4.2. Sebagai latihan berpikir secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan 

oleh penulis. 

4.3. Untuk memahamkan muslimin, agar tidak salah dalam beramal tentang shalat 

Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. 

4.4. Untuk meningkatkan kualitas penghambaan kepada Allah, mencari ridha 

serta ampunan-Nya. 
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5. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode, yaitu: 

5.1. Metode pengumpulan Data 

Pada makalah ini penulis menggunakan penelitian literatur, yaitu pe-

nulis berusaha membaca, menelaah beberapa kitab yang ada kaitannya 

dengan pembahasan shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, berupa kitab-

kitab hadits, syarah, fiqih, maupun kitab-kitab lain yang bersangkutan dengan 

masalah ini, untuk dikaji guna mencari landasan berpikir dalam upaya pe-

mecahan persoalan shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. 

Adapun data-data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini, 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah: 

“Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk 
pertama kalinya.”1  

Karena penelitihan ini bukan merupakan penelitian kancah, melainkan pe-

nelitian library, maka yang dimaksud dengan data primer adalah data yang 

penulis peroleh secara langsung dari kitab asalnya, bukan merupakan nukilan 

seseorang dari kitab lain yang dimuat dalam kitabnya. Misalnya ada hadits 

riwayat Imam Al-Bukharie yang penulis mengambilnya langsung dari kitab Al-

Jami’us Shohih lil Bukharie.  

Adapun data sekunder adalah:  

“Data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti…. 
Jadi, data  sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, 
arti- 
artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.”2  

 
Dengan kata lain, data sekunder ialah data yang diperoleh penulis tidak dari 

kitab asalnya. Jadi, data itu merupakan nukilan seseorang dari kitab lain yang 

dimuat dalam kitabnya. Misalnya ada hadits riwayat Imam Al-Bazzar yang 

penulis mendapatkannya dari kitab-kitab lain selain kitab Musnad Al-Bazzar. 

 
5.2. Metode Analisa Data 

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam makalah ini, 

penulis menganalisa data-data yang telah terkumpul dengan dua cara: 

5.2.1. Analisa Induktif 

Yang dimaksud dengan analisa induktif adalah: 

“Penganalisaan yang bersifat khusus yang mempunyai unsur  
persamaan 
kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum.”3 

                                                           
1
 Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm.55. 

2
 Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm.55. 

3
 Prof. Dr. Sutrisno Hadi MA, Metodologi Risearch, jld.1, hlm.36. 
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5.2.2. Analisa Komparatif 

Dia itu adalah: 
“Penganalisaan data dengan cara membandingkan data yang berbeda 
untuk selanjutnya  diambil data yang lebih kuat atau  bilamana  mungkin 
untuk dikompromikan.”4 
 

6. Sistematika Pembahasan 

Agar penulis lebih mudah dalam membahas makalah ini, serta memudah-

kan pembaca dalam memahaminya, maka penulis membuat urut-urutan 

penyusun-an makalah ini sebagai berikut: 

Secara garis besar, makalah ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian tengah dan bagian akhir. 

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman kata 

pengantar dan halaman daftar isi.  

Kemudian bagian tengah, merupakan bagian inti dalam makalah ini. 

Bagian tengah ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian 

merumuskannya. Setelah itu, penulis menyebutkan beberapa manfaat serta 

kegunaan penelitian, kemudian metode penelitian yang terdiri dari metode 

pengumpulan data dan metode analisa data. lalu yang terakhir sistematika pem-

bahasan. 

Bab kedua, menerangkan masalah shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. Bab 

kedua ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang definisi 

shalat Jum’at dan shalat ‘Id (‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha), kemudian disusul dengan 

sub bab kedua, yang menampilkan hadits-hadits yang berkenaan dengan shalat 

Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, yang terdiri dari lafal, arti, keterangan dan ke-

dudukannya. 

Bab ketiga, memaparkan pendapat Fuqaha’ tentang hukum dan teknis 

pelaksanaan shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. 

Bab keempat, yaitu bab analisa. Bab ini juga terdiri dari dua sub bab. Sub bab 

pertama membahas analisa hadits-hadits yang berkenaan dengan shalat Jum’at 

bertepatan dengan hari ‘Id. Kemudian sub bab kedua mengenai analisa pendapat 

Fuqaha’ tentang hukum dan teknis pelaksanaan shalat Jum’at bertepatan dengan 

hari ‘Id. Lalu diakhiri dengan rangkuman hasil analisa shalat Jum’at bertepatan 

dengan hari ‘Id, serta apa kewajiban yang harus dilakukan oleh muslimin yang 

sudah shalat ‘Id dan yang belum shalat ‘Id, berdasarkan hadits-hadits yang dapat 

diuji kebenarannya. 

                                                           
4
 Prof. Dr. Sutrisno Hadi MA, Metodologi Risearch, jld.1, hlm.36. 
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Selanjutnya bab kelima, yaitu bab penutup yang mencakup kesimpulan 

pembahas-an masalah dalam makalah ini, saran-saran serta kata penutup. 

Adapun bagian akhir dari makalah ini berisi bibliografi dan lampiran. 
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B A B  II  

SHALAT  JUM’AT  BERTEPATAN  DENGAN  HARI  ‘ID 

 
Pada bab ini penulis akan mengemukakan definisi shalat Jum’at dan shalat ‘Id 

(‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha) serta hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat Jum’at 

yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari ‘Id. 

 
1. Definisi Shalat Jum’at dan Shalat ‘Id (‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha) 

1.1. Definisi Shalat Jum’at 

Dalam menyajikan definsi shalat Jum’at ini, penulis telah meneliti 

beberapa kitab, tetapi ternyata tidak mendapatkan satu pun definisi shalat 

Jum’at. Oleh karena itu, penulis akan memerinci satu demi satu dengan cara 

yang efisien tentang definisi shalat dan Jum’at, kemudian keduanya 

digabung-kan dan ditarik kesimpulannya. 

 
1.1.1. Definisi Shalat 

Lafal Shalat merupakan isim masdar5 dari fiil   ُيَصــلِّى -َصــلَّى- 

 :yang menurut bahasa berartiَصَالةً 
 

  06اَلدَُّعاُء َوْاِالْسِتْغَفارُ : الصََّالةُ ) َوِقْيلَ (0 َصَلَواتٌ َواْلَجْمُع 000الرُُّكْوُع َوالُُّسُجْودُ 
Artinya:  
“Ruku’ dan sujud… sedang bentuk jamaknya  ٌَصـَلَوات, (dan dikatakan 
juga) bahwa arti shalat itu adalah doa dan istighfar.” 

 

ــــــَالةِ : قَــــــاَل إبْــــــُن ْاألَثِْيــــــرِ  َو ِهــــــَي اَْلِعَبــــــاَدُة  , َو قَــــــْد َتَكــــــرََّر  ِفــــــْي اْلَحــــــِدْيِث  ِذْكــــــُر الصَّ

َو ِقْيَل َأْصـُلَها ِفـْي  0الدَُّعاُء ِفْي اللَُّغِة َفُسمَِّيْت بِبَـْعِض َأْجَزائَِها َو َأْصُلَها 0اْلَمْخُصْوَصةُ 

 00007اللٌَّغِة التـَّْعِظْيمُ 
Artinya:  
Berkata Ibnul Atsier: “Penyebutan shalat itu sudah terulang-ulang 
dalam hadits, dan dia (adalah) ibadah yang khusus. Sedang asal 
artinya menurut bahasa (adalah) doa, kemudian diberi nama dengan 
salah satu di antara bagian-bagiannya. Dan dikatakan (juga) bahwa 
asal artinya menurut bahasa (adalah) pengagungan.” 

 
Adapun  menurut  Abdurrahman Al-Juzairie, bahwa “shalat” menurut 

Bahasa adalah 8 الدَُّعاُء ِبَخْيٍر    “Doa  untuk kebaikan”. Hal ini sebagaimana fir- 

                                                           
5
 Masdar: bentuk nomina yang diturunkan dari bentuk verba dengan fleksi.( Tim Penyusun Kamus 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.562). 
6
 Ibnu Mandhur, Lisanul Arab, jz.7, hlm.397.  

7
 Ibnu Mandhur, Lisanul Arab, jz.7, hlm.398. 
 8
’Abdurrahman Al-Jazairie, Al-Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah,  jz.1, hlm.175. 
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man Allah Ta’ala: 

000  0000َسَكٌن لَُّهمْ  َصالََتكَ ِإنَّ  قلىَوَصلِّ َعَلْيِهْم}  103):9(التوبة{ 
Artinya:  
“…Dan doakanlah mereka wahai Muhammad karena sesungguhnya 
doamu itu, menjadikan ketenangan bagi mereka….” 
{Q.S. At-Taubah (9): 103}. 

 
Firman-Nya juga: 

 ِّيَـآ َأيـَُّهـا الـَِّذْيَن  َأَمنـُـْوا َصـلُّْوا َعَلْيـِه َوَسـلُِّمْوا  ج ِإنَّ  اهللاَ  َو َمَلِئَكَتَه  ُيَصـُلْوَن  َعلَـى النَّبِـي

 }56):33(األحزاب { َتْسِلْيًما
Artinya:  
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat9 Nabi 
saw.;Wahai orang-orang yang beriman! Kalian bershalawatlah 
(doakanlah) Nabi Saw. dan ucapkanlah salam penghormatan 
kepadanya.” {Q.S. Al-Ahzab (33): 56}. 

 
Dari keterangan-keterangan yang telah penulis uraikan di atas, dapat 

diketahui bahwa “shalat” menurut bahasa bisa bermakna ruku’, sujud, doa, 

dan pengagungan, yang semuanya itu hanya layak dilakukan oleh hamba 

ter-hadap kholiqnya. 

Adapun definisi shalat menurut istilah adalah: 

  0ُمْخَتَتَمٌة بِالتَّْسِلْيِم ِبَشَراِئَط َمْخُصْوَصةٍ  بِالتَّْكِبْيرِ َأقْـَواٌل َوَأفْـَعاٌل ُمْفَتَتَحٌة 10
Artinya:  
“Perkataan-perkataan  dan  perbuatan-perbuatan  yang dimulai 
dengan takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam, dengan 
syarat-syarat khusus. ”Yang dimaksud dengan syarat-syarat khusus 
oleh ‘Abdurrahman Al-Juzairie adalah11: 

ـــَن اْلَحـــَدثِ  ـــارَُة ِم ـــثِ , ألطََّه ـــَن اْلُخُب ـــارَُة ِم ـــَالمُ , َوالطََّه ـــةِ , َوْاِإلْس َل ـــِتْقَباُل اْلِقبـْ ُر , َوِإْس ـــتـْ َوَس

 012اْلَعْورَةِ 
 

Artinya: 
“Suci dari hadats (hadats kecil maupun besar), suci dari najis, 
beragama islam, menghadap kiblat dan menutup aurot.” 
 

1.1.2. Definisi Jum’at 

Lafal  Jum’at  merupakan  isim  masdar,  yang  berasal dari fiil 
ُجْمَعةً -َيْجَمعُ   َجَمعَ  – 

                                                           
9
 Shalawat dari Allah artinya belas belas kasih-Nya, sedang shalawat dari Malaikat adalah permintaan 

ampun untuknya. 
10

 ‘Abdurrahman Al-Juzairie, Al-Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah,  jz.1, hlm.175. 
11

 As-Sayyid  Sabiq, Fiqhus Sunnah, jz.1, hlm.123-129. 
12

 ’Abdurrahman Al-Jazairie, Al-Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ah,  jz.1, hlm.177 
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‘Ulama berbeda pendapat dalam pengucapan lafal   ٌُجْمَعـة ada yang 

membaca: 

َوَحَكى الَواِحـِدىُّ , َوَقْد  ُتْسَكُن َوقـََرًأ ِبَها اَألْعَمشُ , َعَلى اْلَمْشُهْورِ  اْلِمْيمِ أْلُجُمَعُة ِبَضمِّ 

 013َأْيًضا اْلَكْسرَ َوَحَكى الزَُّجاُج , فـَْتَحَها َعِن اْلَفرَّاءِ 
 
Artinya:  
Menurut bacaan yang masyhur adalah ةُ اَْلُجُمَعـ , dengan mim (م) yang 
didhommah. Kadang-kadang disukun ( ُــة -Al (sebagaimana) (اَْلُجْمَع
A’masy membacanya, difathah ( ُاْلُجَمَعــة) (sebagaimana) Al-Wahidie 
menceritakan dari Al-Farra’, sedang Az-Zujaj juga menceritakan 
dengan kasroh ( ُاَْلُجِمَعة).” 

 
Adapun menurut pendapat Imam At-Thoba’ Thoba’i  bahwa: 

فَالسُُّكْوُن َأَحُد أيَّاِم اُالْسبـُْوِع وََكاَن ُيَسمَّى َأوَّالً يـَْوَم اْلَعُرْوبَـِة  بِالضَّمِّ أْلُجُمَعُة ِبَضمَّتَـْيِن َأْو 

  014َعَلْيِه ِاْسُم اْلُجْمَعةِ  ثُمَّ  َغَلبَ 
Artinya:  
“(Lafal)  ُاَْلُجُمَعـة dengan dua dhommah, atau  dengan satu  dhommah, 
kemudian  sukun ( اَْلُجْمَعـُة   ), dia  adalah salah satu hari di antara hari-
hari  dalam satu pekan. Dan   mula-mula  diberi  nama hari  ‘Arubah,  
kemudian  (setelah itu) nama hari Jum’atlah yang masyhur.” Ibnu 
Mandhur juga menyebutkan: 
 

  015إالَّ ُمْذ َجاَء ْاِإلْسَالمُ  اَْلُجْمَعةَ َوَلْم ُتَسمَّى اْلَعُرْوبَُة 
Artinya: 
“Hari ‘Arubah itu belum dinamakan hari Jum’at, kecuali sejak 
datangnya Al-Islam.” 
 
Dalam kitab Tafsir Al-Munir diterangkan, 

ْيِه  0النَّـاِس ِفْيـِه لِلصَّـَالةِ  إلْجِتَمـاعِ ُجْمَعـًة  َوإنََّما ُسمِّيَ  أْي ) اْلَعُروبَـةَ (وََكانَـِت اْلَعـَرُب ُتَسـمِّ

  016الرَّْحَمةَ 
Artinya:  
"Dan sesungguhnya hari itu diberi nama hari Jum’at, karena 
berkumpulnya manusia pada hari itu untuk shalat. Dan mula-mula 
orang arab memberi nama (hari ‘Arubah) yaitu hari belas kasih.” 

 
Jadi, hari Jum’at itu dikenal sesudah datangnya Al-Islam. Pada masa 

jahiliyah diberi nama hari ‘Arubah (hari belas kasih). Pertama kali yang 

memberi nama Jum’at adalah kaum Anshar. Diberi nama hari Jum’at, 

karena orang Islam berkumpul  tiap hari itu di tempat-tempat ibadah untuk 

mengingat Allah Ta’ala. 

                                                           
13

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Fathul Barie, jz.2, hlm.353. 
14

 At-Thaba’ Thaba’i, Al-Mizan fie Tafsiril Qur’an, , jz.19, hlm.273. 

 
15

 Ibnu  Mandhur, Lisanul Arab, jz.2, hlm.359. 
16

 Wahbatuz  Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jld.14, jz.28, hlm.194 -195. 



 16

Ibrahim Unais menuturkan bahwa  َُجمََّع النَّاس   itu mempunyai arti: 

َها الصََّالةَ َشِهُدْوا اْلُجُمَعَة َوَقَضْوا   017ِفيـْ

Artinya:  
“Mereka menghadiri Jum’at dan menunaikan shalat padanya.” Sedang 

 yang dikumpulkan.”18“ , اَْلَمْجُمْوَعةُ  itu adalah اَْلُجْمَعةُ 

 
Dikatakan juga bahwa: 

  019ُجَمعٌ ) ج(َما يَِلى اْلَخِمْيَس ِمْن َأيَّاِم اُألْسبـُْوِع : اْلُجَمَعةُ ُجْمَعُة َو اْلُجُمَعُة َو ألْ 
Artinya:  
“Al-Jum’atu, Al-Jumu’atu dan Al-Juma’atu  itu, yakni hari yang mengikuti 

hari Kamis dari hari-hari dalam satu pekan, (bentuk jamaknya adalah عٌ ُجمَ  ”. 

Ada juga dikatakan: 
ــْوٍم  ِمــَن ْاُألْســبـُْوِع َو ِقْيــَل ُســمَِّى بِــَذاِلَك ألَنَّــُه : اْلُجُمَعــُة ج ُجَمــٌع  َو ُجُمَعــاتٌ  َســاِدُس  يـَ

  يـَْوُم ِإْجِتَماعِ 

020اْلُمْسِلِمْيَن ِفْى اْلَمْسِجدِ    
Artinya:  
 hari keenam (yaitu) جُمَعـاتٌ  dan ُجَمـٌع  bentuk jamaknya adalah اَْلُجُمَعـةُ “
dalam satu pekan.” Dan ada juga dikatakan: “Diberi nama yang 
demikian itu ( ُاْلُجُمَعـة) karena merupakan hari berkumpulnya muslimin 
di masjid.” 

 
Kemudian berikut ini, penulis akan menampilkan beberapa hadits 

Nabi saw. yang berkaitan dengan shalat Jum’at. 

ُهَمـا قَـالَ   ُعَمـرَ َعـْن ابْـِن  -1 قَائًِمـا ثُـمَّ يـَْقعُـُد ثُـمَّ  َيْخطُـبُ   َكـاَن النَّبِـيُّ : َرِضـَي اهللاُ َعنـْ

 021يـَُقْوُم َكَما تـَْفَعُلْوَن ْاألنَ 

Artinya:  
Dari Ibnu ‘Umar ra. berkata: “Adalah Rasulullah saw. berkhuthbah 
dalam keadaan berdiri, kemudian duduk lalu berdiri lagi, sebagaimana 
yang kalian perbuat sekarang.” 

 

لَـى قَـالَ  الرَّْحمنِ َعْن َعْبِد   -2  000َصـَالُة  اْلُجُمَعـِة  رَْكَعتَـانِ : قَـاَل  ُعَمـرُ : ْبِن َأبِـْي لَيـْ

  22 0َعَلى ِلَساِن ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
Artinya:  
Dari ‘Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata: Berkata ‘Umar: “Shalat 
Jum’at  itu dua rekaat …menurut sabda Muhammad saw..” 

                                                           
17

 Ibrahim Unais, Al-Mu’jamul Wasith, jz.1, hlm.135. 
18

 Ibrahim Unais, Al-Mu’jamul Wasith, jz.1, hlm.135. 
19

 Ibrahim Unais, Al-Mu’jamul Wasith, jz.1, hlm.135. 

 
20

 Louis Ma’luf, Al-Munjid fil Lughah wal A’lam, hlm.101. 
21

 Al-Bukharie, Al-Jami’us  Shahih, jld.1, jz.2, hlm.12, kitab 11,”Jum’ah”, bab 27, hd.920. 
22

 An-Nasa’ie, As-Sunan, jld.2, jz.3, hlm.111, bab 38. 
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ــاِئِب  -3 ــنِ َعــِن السَّ ــُن  ْب ــاُن ْب ــِة  ُعْثَم ــْوَم اْلُجُمَع ــَث  يـَ ــَد أنَّ الَّــِذى زَاَد التَّــْاِذْيَن  الثَّاِل يَزِْي

ـَرُ◌ َواِحـٍد َو َكـاَن التَّـْأِذْيُن  اْلَمِديـْنَـِة َولَـْم َيُكـْن لِلنَّبِـيِّ  َأْهـلُ ِحـْيَن َكثـُـَر  َعفَّاَن  ُمـَؤَذٌن َغيـْ

  023يـَْوَم اْلُجُمَعِةِحْيَن َيْجِلُس  ْاِإلَماُم  يَعِنى َعَلى ْاِلْمَنِبر
Artinya:  
Dari Sa’ib bin Yazid, bahwasanya  yang  menambahi adzan ketiga 
pada hari Jum’at (adalah) ‘Utsman  bin ‘Affan ra. tatkala penduduk 
Madinah menjadi banyak, dan tidak ada bagi Nabi saw. muadzin 
(penyeru) kecuali seorang (saja), sedangkan adzan pada hari Ju’mat 
itu tatkala imam rawatib duduk. Yakni (duduk) di atas mimbar. 
 

  َتِمْيلُ     َكاَن  ُيَصلِّى  اْلُجُمَعَة   ِحْينَ    َأنَّ  النَِّبيِّ    َماِلٍك   ْبنَعْن  َأَنِس   -4

  24 0الشَّْمسُ 
Artinya: 
Dari Anas bin Malik ra., bahwasanya Nabi saw. shalat Jum’at tatkala 
matahari  tergelincir. 

Berdasarkan definisi shalat, definisi Jum’at, serta hadits-hadits 

Rasulullah saw. yang berkaitan dengan shalat Jum’at di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa definisi shalat Jum’at adalah: “Shalat wajib, dua 

rekaat, dengan adzan dan iqamat, dilaksanakan sepekan sekali pada hari 

Jum’at yaitu hari sesudah hari Kamis, yang waktunya di sekitar waktu 

shalat Dhuhur dan dimulai dengan khuthbah.” 

 
1.2. Definisi Shalat ‘Id (‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha) 

Dalam pembahasan ini, penulis juga tidak mendapatkan satu pun definisi 

shalat ‘Id. Oleh karena itu, penulis akan membahas apa itu shalat dan apa itu ‘Id 

(‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha), kemudian diambil kesimpulannya. Adapun tentang 

definisi  shalat, penulis tidak akan menguraikan lagi dalam pembahasan ini, dan 

bisa dilihat lagi dalam definisi shalat  Jum’at di atas. Sehingga penulis langsung 

membahas definisi ‘Id. 

Lafal  ٌِعْيـد merupakan isim masdar dari hasil perubahan atau pemindahan 

dari  isim  yang  asalnya  ٌَعـْود. Sedang   ٌَعـْود  berasal  dari  fiil –  َعـْوٌد يـَعُـْودُ  -     

 yangَعادَ 

artinya“kembali”. 

 :menurut bahasa adalah الِعْيدُ 

                                                           
23

 Al-Bukharie, Al-Jami’ush  Shahih, jld.1, jz.2, hlm.10, kitab 11,”Jum’ah”, bab 22, hd.913. 
24

 Al-Bukharie, Al-Jami’ush  Shahih,  jld.1, jz.2, hlm.8, kitab 11,”Jum’ah”, bab 16, hd.904. 
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   025َجْمعٌ ُكلُّ يـَْوٍم ِفْيِه   -1
Artinya:  
“Semua hari yang manusia berkumpul padanya.” 
 

  026َأْعَيادٌ ) ج(ُكلُّ يـَْوٍم ُيْحتَـَفُل ِفْيِه ِبذِْكَرى َكرِْيَمٍة َأْو َحِبْيَبٍة   -2
Artinya:  
“Semua hari yang dirayakan dengan memperingati sesuatu yang mulia  

atau yang disukai (bentuk jamaknya adalah)  ٌأْعَياد.” 
 

  027ِعْنَد اْلَعَرِب اَْلَوقُت الَِّذْي يـَُعْوُد ِفْيِه اْلَفَرُح َو اْلُحْزنُ  اْلِعْيدُ : قَاَل اَألْزَهِرىُّ  –3
Artinya:  
Berkata Al-Azharie: “Al-‘Id menurut orang arab (adalah) satu waktu yang 
pada-nya itu kembali kesenangan atau kesedihan.” 

 

Adapun  اْلِعْيـُد (‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha) menurut syar’i, sebagaimana di-

riwayatkan oleh ‘Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: 
 

   028واألْضَحى يـَْوَم ُيَضحِّى النَّاسُ  النَّاسُ اَْلِفْطُر يـَْوَم يـُْفِطُر 
Artinya:  
“’Idul Fitri (adalah) hari muslimin berbuka, dan ‘Idul Adha (adalah) hari 
muslimin menyembelih binatang kurban.” 

 
Hadits di atas menerangkan bahwa hari ‘Idul Fitri itu, hari berbukanya 

manusia sehabis menjalankan puasa Ramadhan sebulan penuh. Terjadinya 

hari ‘Idul Fitri itu apabila sudah muncul hilal tanggal 1 Syawwal. Adapun hari 

‘Idul Adha itu adalah hari penyembelihan kurban bagi muslimin yang memang 

Allah memberikan kemampuan kepadanya. Hari ‘Idul Adha disebut juga hari 

Raya kurban. 

Ada juga dikatakan bahwa, 29 
“Idul Adha hari raya haji yg disertai dng penyembelihan hewan kurban (spt 
sapi, kambing, atau unta) bagi yang mampu.”  
“Idul Fitri hari raya umat Islam yg jatuh pd tanggal 1 Syawal setelah selesai 
menjalankan ibadah puasa.” 

 
Di bawah ini penulis akan mengutarakan beberapa hadits Rasulullah 

saw. yang berkaitan dengan shalat ‘Id. 

                                                           
25

 Ibnu  Mandzur, Lisanul ‘Arab, jz.9, hlm.461. 
26

 Ibrahim Unais, Al-Mu’jamul Wasith, jz.2, hlm. 635. 
27

Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, jz.9, hlm.461. 
28

 At-Turmudzie, Al-Jami’ush  Shahih, jld.3, jz.3, hlm.156, kitab 6,”Shaum”, bab 78, hd.802. 
29

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indo-

nesia, hlm.320. 
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َلَهـا َوالَ بـَْعـَدَها ثُـمَّ َأتَـى النَِّسـاءَ   َعـِن ابْـِن َعبَّـاٍس َصلَّى يـَْوَم اْلِفْطِر رَْكَعتَـْيِن َلْم ُيَصـلِّ قـَبـْ

ـــــيَّ  ـــــَالٌل .َأنَّ النَِّب ـــــُه ِب ـــــَأَمَرُهنَّ َوَمَع ـــــَدَقةِ  َف ـــــى اْلَمـــــْرَأُة قـُْرَصـــــَها َو  بِالصَّ ـــــْيَن تـُْلِق ـــــَن يـُْلِق َفَجَعْل

  030ِسَخابـََها
Artinya: 
“Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasannya Nabi saw. shalat pada hari ‘Idul Fitri dua 
rekaat, beliau tidak shalat sebelumnya dan tidak (shalat pula) sesudahnya 
kemudian beliau mendatangi para wanita bersama Bilal, lalu memerintahkan 
mereka untuk sodaqoh, maka mereka pun melemparkan (barang untuk 
sodaqah), ada wanita yang melemparkan antingnya dan ada juga yang 
melemparkan kalungnya.” 
 

ُهَمـــا َو َأبـُـــْو  َبْكـــٍر َو ُعَمـــُر  َكـــاَن َرُســـْوُل اِهللا : َعـــِن ابْـــِن ُعَمـــَر قَـــالَ  -2 َرِضـــَى اهللاُ َعنـْ

  031اْلُخْطَبِة  ُيَصلُّْوَن اْلِعْيَدْيِن قـَْبلَ 
Artinya:  
Dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: “Adalah Rasulullah saw., Abu Bakar dan ‘Umar ra. 
shalat dua hari Raya sebelum khuthbah.” 
 

ــْوَل اِهللا   -3 ــِن َعبَّــاٍس َأنَّ َرُس ــِن اْب ــٍر  َع ــا َبْك ــٍة  َو َأَب ــالَ  َأَذاٍن َو الَ ِإقَاَم ــَد ِب َصــلَّى اْلِعْي

  032َشكَّ َيْحيَ  َوُعَمَر َأْو ُعْثَمانَ 
Artinya:  
Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasannya Rasulullah saw., Abu Bakar dan ‘Umar atau 
‘Utsman shalat  ‘Id tanpa adzan dan iqamat. Yahya  ragu (apakah  ‘Umar 
ataukah ‘Utsman). 

  َكاَن  النَّبِـىُّ : ِعْنَد َأْحَمَد اْبِن َحَسِن اْلبَـنَّاِء ِفى ِكَتاِب ْاَالَضاِحىِّ  قَالَ  ُجْنُدبٍ َعْن  -4

 033ْيِد رَْمَحيِن َو اَألْضَحى َعَلى ِقْيِد رَْمحٍ َعَلى قِ  َوالشَّْمسُ يـَْوَم اْلِفْطِر  ُيَصلِّى بَِنا  
Artinya:  
Dari Jundub, dalam kitab Al-Adlahie, pada Ahmad bin Hasan Al-Banna’ dia 
(Jundub) berkata: “Adalah Nabi saw. shalat bersama kami pada hari ‘Idul Fitri, 

sedangkan matahari setinggi dua tombak, dan (beliau shalat) ‘Idul Adha (se-

dangkan matahari) setinggi satu tombak.” 

 
Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan shalat 

‘Idul Adha lebih pagi daripada pelaksanaan shalat ‘Idul Fitri. 

Berdasarkan definisi shalat, definisi ‘Id (‘Idul Fitri maupun ‘Idul Adha), 

serta menurut hadits-hadits Rasulullah saw. yang tersebut di atas, penulis dapat 

                                                           
30

 Al-Bukharie, .Al-Jami’ush  Shahih, jld.1, jz.2, hlm.23, kitab 13,”Idain”, bab 8, hd.964. 
31

 Al-Bukharie, .Al-Jami’ush  Shahih, jld.1, jz.2, hlm.23, kitab 13,”Idain”, bab 8, hd.963. 
32

 Abu Daud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.256, kitab 2,”Jum’ah”, bab.254, hd.1147. 
33

 Asy-Syaukanie, Nailul Authar, jld.3, jz.3, hlm.248. 
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menyimpulkan bahwa definisi shalat ‘Idul Fitri adalah: “Shalat dua rekaat tanpa 

adzan dan iqamat, yang dilaksanakan secara berjamaah, pada waktu matahari 

naik kira-kira setinggi dua tombak, pada tanggal 1 Syawwal pada hari muslimin 

berbuka dari puasa Ramadhan, kemudian diakhiri dengan khuthbah.” 

Sedangkan definisi shalat ‘Idul Adha adalah: “Shalat dua rekaat, tanpa adzan 

dan iqamat, yang dilaksanakan secara berjamaah, pada waktu matahari naik 

kira-kira setinggi satu tombak, pada hari penyembelihan kurban (pada tanggal 

10 dzul-hijah) bagi muslimin yang berkemampuan, kemudian diakhiri dengan 

khuthbah.”  

 
2. Hadits-hadits yang Berkenaan dengan Shalat Jum’at Bertepatan dengan Hari 

‘Id (‘Idul Fitri maupun ‘Idul Adha) 

2.1. Hadits Ibnu ‘Abbas ra. 

2.1.1. Lafal dan Arti 

 إبْــُن َماَجـهْ قـال  ثـََنا ــُد بْـُن اْلُمَصــفَّى اْلِحْمِصـىُّ  َحـدَّ ثـََنا بَِقيَّـةُ ,ُمَحمَّ ثـََنا  ُشــْعَبةُ , َحــدَّ , َحــدَّ

ثَِنى ـَرُة  الضَّـبِ  َحـدَّ , َعـِن ابْـِن َعبَّـاسٍ , َعـْن َأبِـى َصـاِلحٍ , اْلَعزِيْـِز  بْـِن رُفـَْيـعٍ  َعْبـدِ َعـْن , ىُّ ُمِغيـْ

ــْوِمُكْم هــَذا  َفَمــْن َشــاَء  َأْجــَزَأُه ِمــَن   ِعْيــَدانِ إْجَتَمــَع : أنَّــُه َقــالَ  َعــْن  َرُســْوِل اِهللا  ِفــى يـَ

  034اْلُجُمَعِة َو ِإنَّا ُمَجمُِّعْوَن ِإْن َشاَء اهللاُ 
Artinya:  
(Berkata Ibnu Majah) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al- 
Mushaffa Al-Himshie, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah 
menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepadaku 
Mughirah Adl-Dlabie, dari ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’, dari Abu Shalih, dari Ibnu 
‘Abbas, dari Rasulullah saw., beliau bersabda: “Telah berkumpul pada hari 
kalian ini dua hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha dengan hari Jum’at) maka 
barang siapa berkehendak, (maka sebenarnya) shalat ‘Id mencukupi-nya 
dari shalat Jum’at, dan sesungguhnya kami akan menegakkan shalat 
Jum’at Insya Allah.” 
 

2.1.2. Keterangan Hadits 

Hadits di atas menerangkan bahwa pada zaman Rasulullah saw. 

pernah terjadi hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha bertepatan dengan hari Jum’at. 

Lafal ‘Id pada hadits di atas tidak diterangkan, apakah ‘Idul Fitri atau ‘Idul 

Adha. Sehingga dapat dipahami ‘Idul Fitri dan dapat dipahami pula ‘Idul 

Adha. Pada hari ‘Id  tersebut, Rasulullah saw. menunaikan shalat ‘Id pada 

pagi hari, kemudian memberi rukhsah (kelonggaran) dalam menunaikan 

shalat Jum’at pada siang hari, yaitu mereka diperbolehkan meninggalkan 

shalat Jum’at. Rasulullah saw. menyatakan kepada mereka, bahwa  shalat 

                                                                                                                                                                      
 



 21

‘Id pada  pagi  harinya  sudah  mencukupi  dari shalat  Jum’at, dengan 

sabda beliau ُه ِمـَن اْلُجُمَعـِة أْجـَزأَ    (shalat ‘Id mencukupinya dari shalat  Jum’at) 

serta tidak ada perintah  untuk mengganti  dengan  shalat  Dhuhur. Oleh 

karena itu, tidak mengapa bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id untuk 

meninggalkan shalat Jum’at. Adapun muslimin yang hendak shalat Jum’at, 

mereka diper-bolehkan, karena Rasulullah saw. juga akan menegakkan 

shalat Jum’at dengan sabdanya  ُِإنَّا ُمَجمِّعُـْونَ  إْن َشاَء اهللا  (sesungguhnya  kami  

akan menegakkan shalat Jum’at, Insya Allah). 

 
2.2.2. Kedudukan Hadits 

Sanad hadits Ibnu ‘Abbas di atas apabila disusun menjadi sebagai 

berikut: 

1). Ibnu Majah (Muhammad bin Yazid).35. 
2). Muhammad bin Al-Mushaffa.36 
3). Baqiyyah (bin Al-Walid).37 
4). Syu’bah (bin Al-Hajjaj).38 
5). Mughirah Adl-Dlabie.39 
6). ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’.40 
7). Abu Shalih (Dzakwan).41 

8). Ibnu ‘Abbas42 

Mengenai hadits Ibnu ‘Abbas di atas, penulis mendapatkan bahwa 

semua perawinya adalah rawi-rawi tsiqat,43 kecuali Muhammad bin Al-

                                                                                                                                                                      
34

 Ibnu Majah, As-Sunan, jz.1, hlm.416, kitab 5,”Iqamatus Shalah was-Sunnatu fiha”, bab 166, hd.1311. 
35

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.530-532, no.870. 
36

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.460-461, no.742. Dalam kitab itu tertulis 

Muhammad bin Mushaffa, tanpa alif lam. 
37

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.473-478, no.878. 
38

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.4, hlm.338-346, no.580. 
39

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.269-271, no.482. Di sana tertulis Al-Mughirah, 

dengan alif lam. 
40

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.337-339, no.649. 
41

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.3, hlm.219-220, no.417. 
42

  
43

ُهـَو اْلَعـْدُل الضَّـاِبطُ : الثـَِّقـةُ     Ats-Tsiqat: Dia adalah perawi yang ‘Adl dan Dlabith. (Mahmud Ath-Thahhan, 

Taisir Musthalahul Hadits, hlm. 192). 

* ‘Adl ialah: seorang muslim yang baligh, berakal, tidak mengerjakan dosa-dosa dan selamat dari 

sesuatu yang dapat mengurangkan kesempurnaan dirinya.(A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah 

Hadits, hlm.25). 

*  Dlabith dalam ilmu hadits ada dua, 

1.Orang yang hafadh betul-betul apa yang ia dengar, sehingga dapat mengeluarkannya bilamana 

saja ia kehendaki. 
2.

Seorang memelihara benar-benar sebuah kitab padanya semenjak ia mendengar apa yang tertulis 

tertulis dalam kitab itu dan ia bereskannya hingga waktu menyampaikannya kepada orang lain. (A. 

Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.25). 
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Mushaffa. Dia adalah rawi  shaduq  (sangat  benar), sebagaimana  

perkataan 

An-Nasa’ie dan Abu Hatim44.  Ibnu Hajar juga berkomentar dalam  kitabnya  
Taqribut  Tahdzib,  bahwa  Muhammad  bin Al-Mushaffa  perawi shaduq.45  
Kemudian tentang  Baqiyyah bin  Al-Walid, Ibnu Hibban  berkomentar bah- 

wa selain perawi tsiqat dia juga perawi mudallis,46 serta mentadliskan dari 

Syu’bah.47  Namun  hal  itu tidak bisa  menyebabkan  cacat atau  cela  

hadits 

Ibnu  ‘Abbas  di atas,  karena  sebagaimana  disebutkan  oleh  ‘Abdul  

Qadir 

Hasan dalam kitab Ilmu Mushthalah Hadits,48  
“Bahwa mudallis yang kepercayaan  itu, kalau  meriwayatkan  dengan 
menggunakan Lafazh-Lafazh  yang menunjukkan atau  menetapkan, 
bahwa betul-betul ia mendengar atau mengetahui  dari  rawinya, maka 
hadits atau riwayatnya itu sah, dan boleh diterima,  karena  tad-lis itu 
bukan  dusta,  tetapi  sebagai  suatu  perbuatan samaran saja.” 
 

Selain  itu An-Nasa’ie  juga ikut berkomentar  bahwa dia rawi tsiqat apabila 

meriwayatkan  dengan  menggunakan  sighat jazm49  “Haddatsana”  (Telah 
menceritakan kepada kami) atau  “Akhbarana” (Telah mengabarkan kepada 

kami). Tetapi apabila menggunakan sighat ‘An’anah50 “’An Fulan” (Dari si 
Fulan), maka haditsnya tidak dapat diterima, karena lafal tersebut tidak 

menunjukkan bahwa dia menerima dari gurunya. Al-‘Ajalie, Ibnu  Sa’ad, 

Ya’qub dan  ‘Ulama lainnya  mengatakan  bahwa Baqiyyah  rawi tsiqat, ha- 

ditsnya baik bila ia menerima dari orang-orang yang terkenal51. Pada  
hadits 
di atas, dia meriwayatkan dari Syu’bah, seorang  tabi’ie yang cukup 

terkenal dan dengan menggunakan  sighat  jazm  “Haddatsana.” 

Dari keterangan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan  bahwa   hadits  Ibnu  ‘Abbas   tersebut   bermartabat  

Hasan  

                                                           
44

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut  Tahdzib, jz.9, hlm.461, no.742. 
45

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Taqribut  Tahdzib, jz.2, hlm.553, no.6557.  
46

 Mudallis ialah orang yang suka melakukan tadlis. Tadlis ialah : 
َوَتْحِسْيٌن  ِلظَاِهرِهِ , ِإْخَفاُء َعْيٍب ِفْي اِأل ْسَنادِ   

47
 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.477, no.878. 

48
  A. Qadir Hasan, Ilmu Musthalah hadits, hlm.106. 

49
 Sighat jazm (bentuk penetapan) ialah Lafal periwayatan yang menetapkan bahwa rawi yang dimak-  

sud mendengar secara langsung dari syaikhnya, seperti Lafal ثَِنى,  َأْخبَـَرِنى َحدَّ dan lain sebagainya. 
50

 Sighat ‘An’anah adalah bentuk periwayatan seorang rawi dari syaikhnya dengan menggunakan lafal 

 . َعنْ 
51

 Ibnu  Hajar  Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib,jz.1, hlm.475, no.878. 
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Li dzatihi52.  karena  sanadnya  bersambung, yaitu rawi satu dengan 
lainnya 
saling mendengar dan meriwayatkan, serta rawi-rawinya orang-orang yang 

tsiqat, kecuali  Muhammad bin  Al-Mushaffa, seorang rawi  shaduq (sangat 

benar), sedang rawi  shaduq  tergolong rawi hasan martabat pertama. 

Wallahu A’lam. 

 
2.2. Hadits Abu Hurairah ra. 

2.2.1. Lafal dan Arti 

 َقَــاَل أبـُــْو َداُود ــُد  بْــُن اْلُمَصــفَّى ثـََنا ُمَحمَّ اْلَمْعَنــى  , َو ُعَمــُر بْــُن  َحْفــٍص اْلَوَصــاِبىُّ , َحــدَّ

  ثـََنا : قَاالَ 

ـَرةِ َعـِن , ثـَنَـا  ُشـْعَبةُ , بَِقيَّـةُ  , َعـْن  بِـى َصـاِلحٍ , َعْبـِد  اْلَعزِيْـِز بْـِن  رُفـَْيـعٍ  َعـنْ  ,الضَّـِبيِّ   اْلُمِغيـْ

  َعْن أِبى

ِعْيـَداِن  َفَمـْن َشـاَء   قَـِد اْجَتَمـَع  ِفـى يـَـْوِمُكْم  هـَذا : َأنَُّه  قَالَ   َعْن َرُسْوِل اِهللا  , ُهَريـَْرةَ 

  َأْجَزَأهُ 

053َوإنَّا ُمَجمُِّعْونَ  اْلُجُمَعةِ ِمَن 
  

Artinya:  
(Berkata Abu Daud) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-
Mushaffa  dan  ‘Umar  bin   Hafsh   Al-Washabie,  dengan   pengertian  yang 
sama54, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami  Baqiyyah, 
telah 

menceritakan kepada kami Syu’bah, dari Al-Mughirah Adl-Dlabie, dari 

‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 

saw. bahwasannya beliau bersabda: “Sungguh telah berkumpul pada hari 

kalian ini dua hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha dengan hari Jum’at), maka 

                                                           
52

 Hasan Li dzatihi: “Satu Hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan 

oleh orang-orang adil tetapi ada yang kurang dlabith, serta tidak ada syu-dzudz dan ‘illah.”( A. Qadir 

Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.71) 

* Syu-Dzudz, artinya keganjilan-keganjilan, keasingan-keasingan.Kalau satu, disebut “Syadz”. 

Yang dimaksudkan dalam Ilmu Hadits: sanad atau matan yang diriwayatkan oleh orang 

kepercayaan, tetapi isinya menyalahi riwayat orang yang lebih kepercayaan dari padanya; atau 

khabarannya itu menyalahi riwayat beberapa orang kepercayaan yang lain, dengan ada tambahan 

atau pengurangan. (A.Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.25). 
* ‘Illah,  artinya: penyakit. Yang dikehendaki ahli Hadits, ialah hadits yang mestinya terputus sanadnya, 

tetapi pada zhahirnya kelihatan bersambung, atau mestinya omongan Sahabat, tetapi pada zhahinya 
sebagai sabda Nabi saw., dan lain-lain yang terbalik atau berubah dari semestinya.(A. Qadir Hasan, 
Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.25) 

53
 Abu Daud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.241, kitab 2,”Shalat”, bab 217, hd.1073. 

54
 Yaitu Muhammad bin Al Mushaffa dan ‘Umar bin Hafsh Al-Washabie meriwayatkan hadits tersebut 

dengan pengertian  yang sama. 
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barang siapa mau (maka sebenarnya) shalat ‘Id sudah mencukupinya dari 
shalat Jum’at, dan sesungguhnya kami akan menegakkan shalat Jum’at.” 

 
2.2.2. Keterangan Hadits 

Hadits Abu Hurairah ini mempunyai keterangan yang sama dengan 

hadits Ibnu ‘Abbas yang telah lewat. (lihat hlm.16, no. 2.1.2). Hanya saja 

dalam hadits Abu Hurairah di atas Abu Thayyib Abadie dan Muhammad bin 

Ismail Ash-Shan’anie menjelaskan, bahwa: 

ُر رُْخَصًة   ِفْعُلَهـا   َيُجـْوزُ َواْلَحِدْيُث َدلِْيٌل َعلى أنَّ َصَالَة اْلُجُمَعِة  بـَْعَد َصَالِة  اْلِعْيِد َتِصيـْ

 055َو تـَرُْكَها ِوُهَو َخاصٌّ ِبَمْن َصلَّى اْلِعْيَد ُدْوَن  َمْن َلْم ُيَصلَِّها
Artinya: 
“Hadits Abu Hurairah itu sebagai dalil, bahwa shalat Jum’at sesudah shalat 
‘Id menjadi rukhsah, (yaitu) boleh melakukannya dan boleh (juga) me-
ninggalkannya. Sedang rukhsah tersebut khusus bagi orang yang sudah 
shalat ‘Id, bukan yang belum shalat ‘Id.  

 
Dari keterangan ini dapat dipaham bahwa muslimin yang belum 

shalat ‘Id berkewajiban menunaikan shalat Jum’at. 

 
2.2.3. Kedudukan Hadits 

Urut-urutan sanad hadits Abu Hurairah di atas adalah: 

1). Abu Daud (Sulaiman bin Al-Asy’ats).56 
2). Muhammad bin Al-Mushaffa dan ‘Umar bin Hafsh Al-Washabie.57 
3). Baqiyyah (bin Al-Walid). 

4). Syu’bah (bin Al-Hajjaj). 

5). Mughirah Adl-Dlabie. 

6). ‘Abdul ‘Aziz bin Rufai’. 

7). Abu Shalih (Dzakwan). 

8). Abu Hurairah  ra..58 
9). Rasulullah saw.. 

Hadits Abu  Hurairah yang  dikeluarkan oleh  Abu Daud di atas adalah 

hadits ma’lul59, karena secara dhahir sanadnya muttashil (bersambung), 
sedang sebenarnya hadits  mursal60, yaitu mursal Khafi61. Hadits mursal ter- 

                                                           
55

 Abu Thayyib Abadie, ‘Aunul Ma’bud, jz.3, hlm.407 & Muhammad bin Ismail Ash-Shan’anie, Subulus  

Salam, jz.2, hlm.112. 
56

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.4, hlm.169-173, no.298. 
57

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.7, hlm.434-435, no.712. 
58

  Ibnul Atsir, Usdul Ghabah, jz.5, hlm.318-321, no.6319. 
59

 Ma’lul ialah Satu hadits yang zhahirnya sah, tetapi sesudah diperiksa, terdapat ada cacatnya.(A. 

Qadir Hasan, Ilmu Musthalah Hadits, hlm.143.) 
60

 Mursal ialah satu hadits yang diriwayatkan oleh seorang Tabi’i langsung dari Nabi saw.dengan tidak 

menyebut nama orang yang menceritakan kepadanya.(A.Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah hadits, 

hlm.108) 
61

 Mursal Khafi maksudnya: putus yang tersembunyi atau putus yang tidak terang. (A.Qadir hasan Ilmu 

Musthalah Hadits, hlm.112). 
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golong pada martabat hadits dla’if. 

Adapun  letak  kemursalannya  adalah  antara Abu Shalih  dengan 

Ra- 

sulullah saw.. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadits yang dikeluarkan oleh 

Al-Baihaqie62, dan ‘Abdurrazzaq63, bahwa Abu Shalih langsung meriwayat- 
kan dari Nabi saw. tanpa menyebut orang yang menceritakan kepadanya. 

Begitu juga diterangkan oleh ‘Adil Ahmad ‘Abdul Maujud dan ‘Ali 

Muhammad Mu’awwidh yang dia kutip dari perkataan Ibnu Abi Hatim dari 

kitab Al-I’lal, bahwa:  

َو لَـْم  يَـْذُكْر    ُمْرَسـالً   َو َرَواُه  َجَماَعٌة  َعْن َعْبِد  اْلَعزِْيِز  َعْن  َأِبْى َصاِلٍح  َعِن  النَِّبىِّ 

  َأبَا 

064ُهَريـَْرةَ 
 

Artinya: 
“Sekelompok ahli hadits meriwayatkan hadits Abu Hurairah itu, dari ‘Abdul 
‘Aziz, dari Abu Shalih, dari Nabi saw. secara mursal, (yaitu) Abu Shalih 
tidak menyebut Abu Hurairah.” 
Asy-Syaukanie juga menuturkan, bahwa Ahmad bin Hanbal dan Ad-

Daraquthnie menshahihkan kemursalan hadits di atas, dengan 

perkataannnya, 

ارَ 000  065ُقْطِنىُّ ِإْرَساَلهُ َوَقْد َصحََّح َأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوالدَّ
Artinya: 
“…Ahmad bin Hanbal serta Ad-Daraquthnie membenarkan kemursalan 
hadits Abu Hurairah itu.” 
 

Jadi, yang benar menurut Ahmad bin Hanbal dan Ad-Daraquthnie hadits 

Abu Hurairah di atas adalah hadits mursal. 

Adapun mengenai rawi-rawinya sama dengan rawi-rawi hadits Ibnu 

‘Abbas (lihat hlm.16-17, no.2.1.3). Hanya saja dalam hadits Ibnu Abbas 

Baqiyyah hanya mempunyai seorang murid, yaitu Muhammad bin Al-

Mushaffa. Sedang dalam hadits Abu Hurairah ini, Baqiyyah mempunyai dua 

orang murid, yaitu Muhammad bin Al-Mushaffa dan ‘Umar bin Hafsh Al-

Washabie.  Ibnul   Mawaq   menyatakan  bahwa   ‘Umar  bin  Hafsh  Al- 

Washabie  adalah   rawi  majhul   (tidak   dikenal).66 Akan  tetapi,  walaupun  

                                                           
62

 Al-Baihaqie, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.318, kitab “’Idain”. 
63

 ‘Abdurrazaq, Al-Mushannaf, jz.3, hlm.304, kitab “Shalatul ‘Idain”, hd.5728. 
64

 ‘Adil Ahmad ‘Abdul Maujud & ‘Ali Muhammad Mu’awwidh, Tahqiq Talhishul Habir fii Takhriiji Ahaditsir 

Rafi’il Kabir, jz.2, hlm.210. 

 

 
65

 Asy-Syaukanie, Nailul Authar, jld.3, jz.3, hlm.239. 
66

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut  Tahdzib, jz.7, hlm.434-435, no.712. 
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 ‘Umar bin Hafsh itu rawi majhul, tetapi dia menerima hadits Abu Hurairah di 

atas dari Baqiyyah bin Al-Walid bersama Muhammad bin Al-Mushaffa, 

seorang rawi shaduq. Oleh karena itu, periwayatan ‘Umar bin Hafsh dari 

Baqiyyah bin Al-Walid tersebut dapat diterima, karena Abu Daud menerima 

hadits tersebut tidak hanya dari jalan ‘Umar bin Hafsh Al-Washabie saja, 

tetapi juga menerima dari jalan Muhammad bin Al-Mushaffa. 

Dari keterangan-keterangan yang telah penulis uraikan di atas, dapat 

diketahui bahwa perawi hadits Abu Hurairah itu dapat diterima. Tetapi hal 

itu tidak bisa menjadikan hadits tersebut shahih, karena dari segi 

periwayatan ada ‘illahnya, yaitu Abu Shalih langsung meriwayatkandari 

Nabi saw. tanpa menyebut orang yang menceritakan kepadanya. Menurut 

Ilmu Mushthalah Hadits, hadits itu adalah hadits mursal. Hadits mursal 

berkedudukan sebagai hadits dla’if. Namun hadits itu mempunyai syahid67 

dari jalan Ibnu Abbas (lihat hlm.15) yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. 

Fungsi syahid adalah sebagai penguat bagi hadits lain. Oleh karena itu, 

penulis memutuskan bahwa hadits Abu Hurairah itu berderajat Hasan Li 

Ghairihi. 68 Wallahu A’lam. 

Selain dikeluarkan oleh Abu Daud, hadits Abu Hurairah di atas juga 

dikeluarkan oleh Al-Hakim 69, dan Al-Baihaqie 70. 
Sebagaimana telah diterangkan oleh Abu Thayyib Abadie dan 

Muhammad bin Isma’il Ash-Shan’anie (lihat hlm.20), Penulis telah 

menerangkan, bahwa rukhshah pada hadits Abu Hurairah di atas khusus 

bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id. Namun ada hadits lain dari jalan ‘Umar 

bin ‘Abdul ‘Aziz, yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqie dalam kitab sunannya, 

bahwa rukhshah shalat Jum’at pada hari ‘Id tersebut khusus bagi penduduk 

‘Aliyah saja, yaitu orang-orang yang rumahnya di pinggiran Madinah atau 

daerah yang berada pada dataran tinggi di Madinah. Tapi perlu diketahui, 

Al-Baihaqie  mengatakan, bahwa  hadits  ‘Umar bin ‘Abdul 

‘Aziz tersebut sanadnya  munqathi’ (terputus)71. Sedang menurut ‘Ulama, 
Hadits munqathi’ dihukumi sebagai hadits dla’if.72 

                                                           
67

 Asy-Syahid menurut istilah adalah:  ُْهَو اْلَحِدْيُث الَِّذى ُيَشاِرُك ِفْيِه ُرَواتُُه ُرَواُة اْلَحِدْيِث اْلَفْرِد َلْفظًا َوَمْعًنى َأْو َمْعًنى فـََقط ,
 Satu hadits yang rawi-rawinya menyertai rawi-rawi hadits tunggal (hanya : َمـَع اِألْخـِتَالِف ِفـْي الصَّـَحاِبيِّ 

diriwayatkan dari satu jalan) baik dalam periwayatan secara lafal dan makna atau secara makna 

saja, dengan perbedaan (rawi) pada shahabie. (Mahmud Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Hadits, 

hlm.115) 
68

 Hasan Lighairihi: Dia adalah hadits dla’if tatkala bilangan jalurnya menjadi banyak, sedangkan 

penyebab daripada kedla’ifannya bukanlah fasiqnya perawi atau pembohongnya. (M.Mizan Asrari & 

Iltizam Syamsuddin MH, Terjemah Taisir Mushthalah Hadits, hlm.50) 
69

  Al-Hakim, Al Mustadrak ‘alas  Shahihain, jz.1, hlm.288, kitab 6,”Jum’ah”. 
70

  Al-Baihaqie, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.318, kitab “‘Idain”. 
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Adapun bunyi hadits tersebut adalah: 

 َهِقـىُّ قـال ُمَحمَّـُد  , ثـَنَـا  َأبـُـْو  اْلَعبَّـاسِ , َأبـُـْو  زََكرِيـَّا  بْـُن َأبِـْى  إْسـَحاقَ   َأْخبَـَرنَـاهُ    البَـيـْ

  ْبنُ 

َبـــأَ الرَّبِْيـــُع بْــُن ُســـَلْيَمانَ , يـَْعُقــْوبَ  َبـــأَ , َأنـْ ـــدٍ , اَلشَّــاِفِعيُّ َأنـْ ـــَراِهْيُم  بْــُن ُمَحمَّ َبـــأَ ِإبـْ ثَِنى   ,َأنـْ َحـــدَّ

  َراِهْيُم ْبنُ ِإبْـ 

َمـْن : فـََقـالَ  ِإْجَتَمـَع  ِعْيـَداِن َعلَـى َعْهـِد النَّبِـىِّ : قَـالَ , ُعَمـَر بْـِن َعْبـِد اْلَعزِيْـزِ  َعـنْ , ُعْقبَـةَ 

  َأَحبَّ 

  073َأْن َيْجِلَس ِمْن َأْهِل اْلَعالَِيِة فَاْلَيْجِلْس ِمْن َغْيِر َحَرجٍ 
Artinya:  
(Berkata Al-Baihaqie) (telah mengabarkan kepada kami akan hadits ini) 
Abu Zakariyya bin Abi Ishaq, telah menceritakan kepada kami Abul ‘Abbas, 
Muhammad bin Ya’kub, telah mengabarkan Ar-Rabi’ bin Sulaiman, telah 
mengabarkan  Asy-Syafi’ie, telah mengabarkan Ibrahim bin Muhammad, 
telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin ‘Uqbah, dari ‘Umar bin ‘Abdul 
‘Aziz, dia berkata: “Telah berkumpul dua hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul 
Adha dengan hari Jum’at) pada zaman Nabi saw., maka beliau bersabda: 
“Barang siapa dari penduduk ‘Aliyah suka untuk duduk (tidak shalat 
Jum’at), maka supaya ia duduk , tanpa (menanggung) dosa.” 

 
Hadits di atas dikatakan munqathi’, karena ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz 

meriwayatkan langsung dari Nabi saw., sedang dia seorang tabi’ie yang ti-

dak semasa dan tidak mungkin bertemu dengan beliau. Jadi, antara ‘Umar 

bin ‘Abdul ‘Aziz dengan Nabi saw. ada rawi yang gugur.  

Al-Baihaqie juga menuturkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh 

‘Utsman bin ‘Affan dengan sanad yang shahih tetapi mauquf 74.Hadits 
terse- 
but adalah: 

 َهِقىُّ قال ُمَحمَّـُد , ثـََنا َأبـُْو اْلَعبَّاسِ  ,ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضىُّ  َأْحَمدُ َأبـُْو َبْكٍر  َأْخبَـَرنَاهُ   البَـيـْ

ــْوبَ  ــُن يـَْعُق ــَلْيَمانَ , ْب ــُن ُس ــُع ْب ــأَ الرَّبِْي َب ــاِفِعىُّ , َأنـْ ــأَ الشَّ ــسٍ , َأنـَْب ــُن َأَن ــُك ْب ــأَ َماِل َب ــِن , َأنـْ ــِن اْب َع

   َمـَع ُعْثَمـاَن  بْـِن َعفَّـاَن   َشـِهْدُت اْلِعْيـدَ : قَـالَ , َأِبى ُعبَـْيٍد َمْوَلى ابْـِن َأْزَهـرَ  َعنْ , ِشَهابٍ 

 ثُمَّ   َفَجاَء  َفَصلَّى

                                                                                                                                                                      
71

 Munqathi’  adalah : Satu hadits  yang  di tengah  sanadnya  gugur  seorang  rawi atau  beberapa 

rawi, 

 tetapi tidak berturut-turut. (A.Qadir Hasan, Ilmu Musthalah Hadits, hlm.95). 
72

ُهَو إْسٌم َعاٌم َيْشُمُل َمْن ِفْيِه َطْعٌن ِفى َضْبِطِه َأْو َعَدالَِتهِ : َوالضَِّعْيفُ   .     Adl-Dla’if: Dia  adalah  kata-kata  umum 

yang padanya itu menyangkut cacat seseorang dalam kedlabitan atau sifat ‘adlnya. (Mahmud Ath-

Thahhan, Taisir Mushthalah Hadits, hlm.192). 
73

 Al-Baihaqie, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.318, kitab “Idain”. 
74

 Mauquf: Omongan atau perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seseorang shahabat Nabi 

saw.. (A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.297) 
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َلُكـــْم  ِفـــى  يـَـــْوِمُكْم  هـــَذا ِعْيـــَداِن  َفَمـــْن    اْجَتَمـــعَ ِإنَّـــُه  قَـــِد : اْنَصـــَرَف  َفَخطَـــَب  فـََقـــالَ 

  َأَحبَّ  ِمْن  َأْهلِ 

ــْع  فـََقــْد َأِذنْــُت الْ  ــَة  فـَْليَـْنَتِظْرَهــا  َوَمــْن َأَحــبَّ َأْن يـَْرِجــَع  فـَْليَـْرِج ــِة  َأْن يـَْنَتِظــَر اْلُجُمَع َعالَِي

  075َلهُ 
Artinya: 
(Berkata Al-Baihaqie) (Telah menceritakan kepada kami akan hadits ini) 
Abu Bakr Ahmad bin Al-Hasan Al-Qadlie, telah menceritakan kepada kami 
Abul ‘Abbas, Muhammad bin Ya’kub, telah mengabarkan Ar-Rabi’ bin 
Sulaiman, telah mengabarkan Asy-Syafi’ie, telah mengabarkan Malik bin 
Anas, dari Ibnu Syihab, dari Abu ‘Ubaid maula Ibnu Azhar, dia berkata: 
“Aku bersama ‘Utsman bin ‘Affan telah menyaksikan hari ‘Id, maka beliau 
datang kemudian shalat (‘Id), lalu setelah selesai beliau berkhuthbah 
seraya mengatakan: “Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini 
dua hari Raya, maka barang siapa dari penduduk ‘Aliyah suka untuk 
menunggu shalat Jum’at, supaya ia menuggunya, dan barang siapa suka 
untuk pulang (tidak menuggu shalat Jum’at), maka hendaklah ia pulang 
karena aku telah mengizinkannya.” 

 
2.3. Hadits Zaid bin Arqam 

2.3.1. Lafal dan Arti 

  أبـُْو َداُودَ قَاَل  َّثـََنا  ُمَحم ـَرةِ ,  َأْخبَـَرنَا  إْسَرائِْيلُ , َكِثْيرٍ ُد  ْبُن  َحدَّ , ثـَنَـا ُعْثَمـاُن بْـُن  اْلُمِغيـْ

  َعنْ 

ُمَعاِويَـَة  بْـَن أبِـى ُسـْفَياَن  َو ُهـَو  َيْسـأُل  زَيْـَد  َشـِهْدتُ : إيَاِس ْبِن أِبى رَْملَـَة الشَّـاِمى قَـالَ 

  ْبَن أْرَقمَ 

  َفَكْيَف  َصَنَع؟: قَالَ  0نـََعمْ : َدْيِن  إْجَتَمَعا  ِفى يـَْوٍم؟ قَالَ ِعيْ  َأَشِهْدَت َمَع َرُسْوِل اِهللا : قَالَ 

  076فـََقاَل َمْن َشاَء أْن ُيَصلَِّي فـَْلُيَصلِّ , َصلَّى اْلِعْيَد  ثُمَّ َرخََّص ِفى اْلُجُمَعةِ :قَالَ 
 
Artinya:  
(Berkata Abu Daud) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Katsir, telah mengabarkan kepada kami Isra’il, telah menceritakan kepada 
kami ‘Utsman bin Al-Mughirah, dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syamie, dia 
berkata: “Aku telah menyaksikan Mu’awiyah bin Abi Sufyan bertanya 
kepada Zaid bin Arqam, dia (Mu’awiyah bin Abi Sufyan) berkata: “Apakah 
engkau telah menyaksikan bersama Rasulullah saw. dua hari Raya (‘Idul 
Fitri atau ‘Idul Adha dengan hari Jum’at) berkumpul dalam satu hari?” Dia 
(Zaid bin Arqam) menjawab: “Ya.” Dia (Mu’awiyah bin Abi Sufyan) ber-kata 
lagi: “Lantas bagaimana beliau berbuat?” Dia (Zaid bin Arqam) men-jawab: 
“Beliau shalat ‘Id, kemudian memberi rukhshah (kelonggaran) pada shalat 
Jum’at”. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa berkehendak untuk 
shalat (Jum’at), maka hendaklah ia shalat.” 

2.3.2. Keterangan Hadits 
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 Al-Baihaqie, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.318, kitab “‘Idain”. 
76

 Abu Daud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.241, kitab 2,”Shalat”, bab 217, hd.1070. 
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Hadits di atas menerangkan, bahwa Zaid bin Arqam pernah menyak-

sikan dua hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha dengan hari Jum’at) 

berkumpul dalam satu hari di masa Rasulullah saw.. Pada hari Raya 

tersebut Rasulullah saw. menunaikan shalat ‘Id, kemudian memberi 

rukhshah shalat  Jum’at bagi shahabat yang sudah shalat ‘Id, yaitu mereka 

boleh menghadirinya dan boleh juga meninggalkannya. 

 
2.3.3. Kedudukan Hadits 

Susunan sanad hadits di atas adaalah: 

1). Abu Daud.  
2). Muhammad bin Katsir.77 
3). Isra’il.78 
4). ‘Utsman bin Al-Mughirah.79 
5). Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syamie.80 
6). Mu’awiyah bin Abi Sufyan.81 
7). Zaid bin Arqam.82 
8). Rasulullah saw.. 

 
Setelah penulis meneliti rawi-rawi dalam sanad hadits di atas, 

penulis mendapatkan bahwa di antara rawi-rawinya ada seorang rawi  

majhul hal (tidak dikenal keadaannya), yaitu Iyas bin Abi Ramlah. Hal ini  

sebagaimana perkataan Ibnul Mundzir dan Ibnul Qaththan yang dikutip oleh 

oleh Ibnu Hajar dalam kitab Tahdzibut Tahdzib83. 
Disebutkan juga dalam kitab Mizanul I’tidal84, bahwa Ibnul Mundzir menya- 
takan Iyas bin Abi Ramlah rawi majhul. Akan tetapi Ibnu Hibban menyebut- 

kan  Iyas bin Abi  Ramlah  dalam  kitab  tsiqatnya85.  Artinya menurut  Ibnu, 
Ibnu Hibban Iyas bin Abi Ramlah adalah seorang rawi tsiqat. Namun seba-

gaimana dijelaskan dalam kitab Lisanul Mizan, karangan Ibnu Hajar, bahwa 

Ibnu  Hibban  mempunyai  kaidah  yang dia  gunakan dalam kitab tsiqatnya, 

yaitu: 

أنَّ الرَُّجَل إًذا انـْتَـَفْت َجَهاَلُة َعْيِنِه َكاَن َعَلى اْلَعَداَلِة إَلى أْن يـََتبَـيََّن 000

000086هُ َجْرحُ   
Artinya:  
“Bahwasannya seseorang itu apabila  telah  hilang  majhul ‘ainnya87  berarti 

                                                           
77

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.417-418, no.684. 
78

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.261-263, no.496. 
79

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.7, hlm.155-156, no.305. 
80

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.388, no.715. 
81

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.207, no.385. 
82

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.3, hlm.394-395, no.727. 
83

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.388, no.715. 
84

 Adz-Dzahabie, Mizanul I’tidal, jz.1, hlm.282, no.1052. 
85

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.388, no.715. 
 86
 Ibnu Hajar  Al-Asqalanie, Lisanul Mizan, jz.1, hlm.14. 
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dia berada di atas keadilan (termasuk rawi adil) sampai jelas celaan 
menge-nai dirinya.” 

Mengenai kaidah ini, Ibnu  Hajar  berkomentar, bahwa kaidah ini me- 

rupakan, 

000088َوُهَو ِمَساُك اْبِن ِحبَّاَن ِفى ِكَتاِب الثـَِّقاتِ , َمْذَهٌب َعِجْيٌب واْلُجْمُهْوُر َعَلى ِخَالِفهِ 000
 

Artinya: 
“…Pendapat yang aneh serta jumhur menyelisihinya. Dan pendapat ini me-
rupakan pegangan Ibnu Hibban dalam kitab tsiqatnya….” 
 
Berdasarkan komentar Ibnu Hajar ini, penulis menyimpulkan bahwa pen-

tsiqatan  Ibnu  Hibban  terhadap Iyas bin Abi Ramlah tersebut tidak dapat di-

terima. 

‘Ali bin Al-Madinie89 dan Ibnu  Huzaimah90 menshahihkan hadits 

Zaid bin Arqam di atas. Namun dengan adanya ‘illah dari sebagian 

perawinya, yaitu kemajhulan Iyas bin Abi Ramlah, maka penulis 

menyatakan bahwa pentashhihan ‘Ali bin Al-Madinie begitu juga Ibnu 

Khuzaimah, terhadap hadits di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Ilmu Hadits, riwayat rawi majhul tergolong dla’if. Akan tetapi, 

meskipun sanad hadits di atas dla’if, hadits tersebut dikuatkan oleh hadits 

hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas (hlm.15, no.2.1.1) dan hadits. 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa hadits di atas berkedudukan 

sebagai hadits Hasan Lighairihi, tidak mencapai hadits shahih 

sebagaimana pernyataan ‘Ali bin Al-Madinie dan Ibnu Khuzaimah.Wallahu 

A’lam. 

Hadits  di atas  selain  dikeluarkan  oleh Abu  Daud, juga  dikeluarkan 

oleh Ahmad bin Hanbal91, An-Nasa’ie92, Ibnu Majah93,  Ad-Darimie94, Al- 
Baihaqie95, Al-Hakim96,  Ibnu Khuzaimah97 dan Ibnu Abi  Syaibah98, yang 
semuanya ini meriwayatkan dari jalan Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syamie, 

dari Mu’awiyah bin Abi Sufyan, dari Zaid bin Arqam, dari Nabi saw.. 

 
2.4. Hadits Ibnu ‘Umar 

                                                                                                                                                                      
87

 Majhul ‘Ain artinya yang tidah dikenal dirinya atau orangnya. (A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah 

Hadits, hlm.182). 
88

  Ibnu Hajar  Al-Asqalanie, Lisanul Mizan, jz.1, hlm.14. 
89

 Asy-Syaukanie, Nailul Authar, jld.3, jz.3, hlm.239. 
90

 Muhammad bin Ismail As-Shan’anie, Subulus Salam, jz.2, hlm.112. 
91

 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.4, hlm.372. 
92

 An-Nasa’ie, As-Sunan, jld.2, jz.3, hlm.194, kitab 19,”Shalatul ‘Idain”, bab 32. 
93

 Ibnu Majah, As-Sunan, jz.1, hlm.415, bab 166, kitab 5,”Iqamatus Shalah was-Sunnatu fiha”, hd.1310. 
94

 Ad-Darimie, As-Sunan, jz.1, kitab 2,”Shalat”, bab 224, hlm.378. 
95

 Al-Baihaqie, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.317, kitab “Shalatul ‘Idain”. 
96

 Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘alas-Shahihain, jz. 1, hlm.288. 
97

 Ibnu Khuzaimah, As-Shahih, jz.2, hlm.359, bab 703, hd.1464. 
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2.4.1. Lafal dan Arti 

 ْقَاَل ِإْبُن َماَجه  ِ◌ثـََنا ُجَبارَُة اْلُمَغلُِّس ثـََنا َمْنَدُل ْبُن َعِلىٍ , َحدَّ   ,َعْن َعْبِد اْلَعزِْيِز  ْبِن  ُعَمرَ , َحدَّ

  َفَصلَّى بِالنَّاِس ثُمَّ   إْجَتَمَع ِعْيَداِن  َعَلى َعْهِد َرُسْوِل اِهللا : َعِن اْبِن  ُعَمَر قَالَ , َعْن  نَاِفعٍ 

0َمْن َشاَء َأْن يَْأِتَى اْلُجُمَعَة فَاْلَيْأتَِها َوَمْن َشاَء َأْن يـََتَخلََّف فَاْلَيَتَخلَّفْ : قَالَ  99 

Artinya: 
(Berkata   Ibnu   Majah)   Telah   menceritakan   kepada   kami   Jubarah  
Al- 
Mughallis, telah menceritakan kepada kami Mandal bin ‘Ali, dari ‘Abdul ‘Aziz 
bin ‘Umar, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: “Telah berkumpul dua 
hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha dengan hari Jum’at) pada masa 
Rasulullah saw., maka beliau shalat (‘Id) bersama orang banyak, kemudian 
beliau bersabda: “Barang siapa berkehendak untuk mendatangi shalat 
Jum’-at, maka supaya ia mendatanginya, dan barang siapa berkehendak 
untuk me-ninggalkannya, maka supaya ia meninggalkannya.” 

 
2.4.2. Keterangan Hadits 

Hadits ini menerangkan bahwa  Ibnu ‘Umar pernah menyaksikan dua 

hari raya  berkumpul di masa Rasulullah saw.. Pada hari itu  Rasulullah 

saw. 

shalat ‘Id  bersama para shahabat, kemudian  beliau  memberi rukhsah 

shalat 

Jum’at pada siang harinya, yaitu mereka boleh meninggalkannya, serta 

beliau tidak memerintahkan untuk mengganti dengan shalat Dhuhur. 

 
2.4.3. Kedudukan Hadits 

Urut-urutan sanad hadits ini adalah: 

1). Ibnu Majah (Muhammad bin Yazid). 

2). Jubarah Al-Mughallis.100 
3). Mandal bin ‘Ali.101 
4). ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Umar.102 
5). Nafi’ (maula Ibnu ‘Umar).103 
6). Ibnu ‘Umar.104 
7).Rasulullah saw.   

 
Penulis telah meneliti dan mendapatkan bahwa semuanya rawi-rawi 

tsiqat dan dipakai oleh jama’ah, kecuali: 

1). Jubarah  Al-Mughallis. Banyak ‘Ulama  yang  mencelanya,  di antaranya 

                                                                                                                                                                      
98

 Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf, jz.2, bab 434, hlm.8, kitab “Idain”, hd.5845. 
99

 Ibnu Majah, As-Sunan, jz.1, bab 166, hlm.416, kitab 5,”Iqamatus Shalah was-Sunnatu fiha”, hd.1312. 
100

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.2, hlm.57-59, no.88. Di sana disebutkan Jubarah bin 

Al-Mughallis, dengan tambahan kalimat bin. 
101

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.298-299. no.519. 
102

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.349-350. no.670. 
103

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm412-415, no.742. 
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adalah:  Al-Bukharie,  dia mengatakan  bahwa  haditsnya  mudhtharib105. 
Ibnu Abi Hatim menceritakan,  bahwa Abu Zur’ah pernah meriwayatkan 

hadits darinya kemudian sesudah itu meninggalkannya. Al-Bazzar turut 

menyatakan, Jubarah rawi yang banyak salah. Begitu juga Ibnu Hibban, 

dia berkomentar  bahwa Jubarah membolak-balikkan sanad serta 

memar- 

fu’kan hadits mursal.106 
2). Mandal bin ‘Ali. Dia adalah rawi dla’if, sebagaimana pernyataan Ibnu 

Ma’in, ‘Ali bin Al-Madinie, An-Nasa’ie, As-Sajie, Ibnu Qani’ dan Ad-

Daraquthnie. As-Sajie menambahkan keterangan bahwa Mandal bin ‘Ali 

meriwayatkan hadits-hadits mursal. Al-Bukharie juga memasuk-kannya 

dalam golongan rawi-rawi dla’if. Al-Hakim menuturkan, Man-dal bukan 

rawi yang kuat. Ibnu Hibban juga turut mengungkapkan pen-dapatnya, 

bahwa Mandal termasuk rawi yang memarfu’kan hadits-hadits mursal 

dan memberi sanad hadits-hadits mauquf. Hal ini dise-babkan, karena 

buruknya hafalan dia. Oleh karena itu, dia wajib di-tinggalkan. Ath-

Thahawie pun juga menegaskan, dia bukan termasuk rawi yang teguh 

dalam meriwayatkan hadits, serta dia tidak dapat dija- 

dikan hujjah.107 
Dengan  adanya dua perawi  dla’if ini, penulis  menyimpulkan  bahwa 

hadits ini tergolong  hadits  dla’if 108. Meskipun dla’if,  matan  hadits  ini 

sesuai dengan hadits Ibnu ‘Abbas (lihat hlm.15, no.2.1.1) yang ber-

kedudukan sebagai hadits Hasan Lidzatihi. Oleh karena itu, hadits Ibnu 

‘Umar ini dikuatkan oleh hadits-hadits tersebut. Menurut Ilmu Mushthalah 

Hadits, hadits seperti ini digolongkan pada hadits Hasan Lighairihi. Wallahu 

A’lam. 

 
2.5. Hadits Nu’man bin Basyir 

2.5.1. Lafal dan Arti 

يـَْقَرأُ  ِفى اْلِعْيَدْيِن َو ِفى اْلُجْمَعِة  ِبَسبِِّح   َكاَن َرُسْوُل اِهللا : َعِن النـُّْعَماُن  ْبِن  َبِشْيٍر قَالَ 

  اْسمَ 

                                                                                                                                                                      
104

 Ibnu Atsir, Usdul Ghabah, jz.3, hlm.236-241, no.3080. 
105

 Mudhtharib: Satu Hadits yang matannya atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan 

atau diputuskan mana yang kuat. (A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits,hlm.169-170) 
106

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.2, hlm.58, no.88. 
107

  Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.298-299, no.518. 
108

 Hadits Dla’if itu ialah Satu Hadits yang terputus sanadnya, atau di antara rawi-rawinya ada yang 

bercacat. (A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.91)  
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َو إَذا إْجَتَمَع اْلِعْيُد َو اْلُجْمَعُة  ِفى يـَْوٍم  : رَبَِّك ْاَألْعَلى َو َهْل َأتَاَك َحِدْيُث  اْلَغاِشَيِة  قَالَ 

  دٍ َواحِ 

0109يـَْقَرأُ ِبِهَما ِفى الصَّالَتـَْينِ   
Artinya:  
Dari Nu’man bin Basyir, dia berkata: “Adalah Rasulullah saw. membaca 
dalam shalat dua hari Raya dengan (surat) “Sabbihisma Rabbikal A’la” dan 
“Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah”. Dia (Nu’man bin Basyir) berkata: “Dan 
apabila hari ‘Id dengan hari Jum’at berkumpul dalam satu hari, beliau 
membaca dua surat itu dalam dua shalat tersebut.” 

 
2.5.2. Keterangan Hadits 

Hadits Nu’man bin Basyir ini menerangkan bahwa Rasulullah saw. 

shalat ‘Idul Fitri, ‘Idul Adha dan Jum’at dengan membaca surat “Sabbihis-

ma Rabbikal A’la” dan “Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah”. Kemudian apa-bila 

hari Raya tersebut jatuh pada hari Jum’at, beliau menjalankan dua shalat 

itu dengan membaca dua surat itu juga. 

Dari hadits ini dapat dipaham, bahwa: 

1). Apabila hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha, 

beliau menjalankan dua shalat tersebut. 

2). Disukainya membaca surat “Sabbihisma Rabbikal A’la” dan “Hal Ataka 

Haditsul Ghasyiyah”, dalam shalat ‘Idul Fitri, ‘Idul Adha dan shalat 

Jum’at. 

2.5.3. Kedudukan Hadits 

Hadits Nu’man bin Basyir ini berderajat shahih, karena dikeluarkan 

oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya. ‘Ulama sepakat  bahwa hadits 

yang dikeluarkan oleh Imam Muslim secara bersendiri (tanpa dibarengi oleh 

Al-Bukharie) tergolong hadits shahih martabat ketiga. 

Hadits  ini  selain  dikeluarkan  oleh  Muslim,  juga  dikeluarkan  oleh 

Ahmad  bin Hanbal110, Abu Daud111,  At-Turmudzie112, An-Nasa’ie113, Ad- 
Darimie114, Ibnu  Khuzaimah 115, ‘Abdurrazzaq116 dan  Ibnu Abi Syaibah117. 

 
                                                           

109
 Muslim. Ash-Shahih, jld.2, jz.3, hlm.15-16, kitab 7,”Jum’ah”, bab 16, hd.63. 

 

 

 
110

 Ahmad bin Hanbal, Al-Musnad, jz.4, hlm. 271 & 273. 
111

 Adu Daud, As-Sunan, jld.1, jz.1, hlm.251, kitab 2,”Shalat”, bab 242, hd. 1122. 
112

 At-Turmudzie, As-Sunan, jz.2, hlm.413, kitab 4,”Jum’ah”, bab 385, hd.533. 
113

 An-Nasa’ie, As-Sunan, jld.2, jz.3, hlm.184, kitab 19,”Shalatul ‘Idain”, bab 13. 
114

 Ad-Darimie, As-sunan, jz.1, hlm.376-377, kitab 2,”Shalat”, bab 220. 
115

 Ibnu Khuzaimah, As-Shahih, jz.2, hlm.358-359, bab 702, hd.1463. 
116

 ‘Abdurrazzaq, Al-mushannaf, jz.3, hlm.180-181, kitab “Shalatul ‘Idain”, hd.5235. 
117

 Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannaf, jz.2, hlm.7, kitab “Idain”, hd.5839. 
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2.6. Hadits Wahb bin Kaisan 

2.6.1. Lafal dan Arti 

 النََّساِئىُّ قَاَل   ٍثـََنا  َيْحيَ , قَالَ , َأْخَبرنَا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّار ثـََنا َعْبُد اْلُحَمْيِد اْبنُ , قَالَ , َحدَّ   َحدَّ

ثَِنى َوْهُب  ْبُن َكْيَسانَ : قَالَ , َجْعَفرٍ  إْجَتَمَع  ِعْيَداِن  َعَلى  َعْهِد اْبِن  الزُّبـَْيِر  : قَالَ , َحدَّ

  فََأخَّرَ 

ُخُرْوَج  َحتَّى تـََعاَلى النـََّهاُر ثُّم  َخَرَج  َفَخَطَب  فََأطَاَل  اْلُخْطَبَة  ثُمَّ  نـََزَل  َفَصلَّى َو َلْم  الْ 

  ُيَصلِّ 

0118لِلنَّاِس يـَْوَمِئٍذ  اْلُجْمَعَة َفذُِكَر  ذِلَك  إلْبِن َعبَّاٍس فـََقاَل أَصاَب السُّنَّةَ   
 

Artinya:  
(Berkata An-Nasa’ie) Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin 
Basysyar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, dia berkata, 
telah menceritakan kepada kami ‘Abdul Hamid bin Ja’far, dia berkata, telah 
menceritakan kepadaku Wahb bin Kaisan, dia berkata: “Telah berkumpul 
dua hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha dengan hari Jum’at), pada masa 
Ibnu Zubair, maka dia mengakhirkan keluar (untuk shalat ‘Id), sehingga 
agak siang, kemudian dia keluar lalu berkhuthbah dengan memanjangkan 
khuthbahnya, kemudian dia turun (dari mimbar) lalu shalat (‘Id), dan dia 
tidak shalat Jum’at untuk orang banyak pada hari itu. Kemudian yang 
demikian itu diberitahukan kepada Ibnu ‘Abbas, lalu Ibnu ‘Abbas menjawab: 
“Ibnu Zubair telah mencocoki sunnah.” 

 
2.6.2. Keterangan Hadits 

Dalam Hadits Wahb bin Kaisan di atas diceritakan tentang peristiwa 

dua hari ‘Id jatuh dalam satu hari pada masa pemerintahan Ibnu Zubair. 

Pada hari tersebut Ibnu Zubair keluar untuk menunaikan shalat ‘Id, sudah 

agak siang. Kemudian beliau memulai dengan khuthbah dan diakhiri 

dengan shalat. Setelah shalat ‘Id, beliau tidak lagi menegakkan shalat 

Jum’at bersama orang banyak. Melihat perbuatan Ibnu Zubair tersebut, 

Wahb bin Kaisan menceritakan kepada Ibnu ‘Abbas ra., kemudian Ibnu 

‘Abbas menjawab bahwa perbuatan Ibnu Zubair tersebut telah mencocoki 

sunnah. 

Abu Bakar119  menerangkan  maksud  perkataan  Ibnu ‘Abbas 
kepada 

Ibnu Zubair  َأَصاَب السُّنَّة  sebagai berikut: 

َيْحَتِمُل  َأْن َيُكْوَن  ُسنََّة  , َأَصاَب  اْبُن الزُّبـَْيِر  السُّنَّةَ : قـَْوُل  اْبِن َعبَّاسِ , قَاَل َأبـُْو َبْكرٍ 

َوَال َأَخاُل َأنَُّه   0َعِلىٍّ  َوَجائٌِز َأْن َيُكْوَن  َأرَاَد ُسنََّة َأِبْى َبْكٍر َأْو ُعَمَر َأْو ُعْثَماَن َأوْ , النَِّبىِّ 
                                                           

118
 An-Nasa’ie, As-Sunan, jld.2, jz.3, hlm.194, kitab 19,”Shalatul ‘Idain”, bab 22. 

119
 Nama Abu Bakar ini adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah As-Sulamie An-Naisaburie, yang 

masyhur dengan sebutan Ibnu Khzaimah, pemilik kitab Shahih. 
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َألنَّ َهَذا اْلِفْعَل ِخَالُف ُسنَِّة , َأرَاَد بِه َأَصاَب السُّنََّة ِفْى تـَْقِدْيِمِه اْلُخْطَبِة  قـَْبَل َصَالِة اْلِعْيدِ 

َع  ِبهِ , َو َأِبْى َبْكٍر َو ُعَمرَ  النَِّبىِّ    ْم  بـَْعَد َما َقْد َصّلى ِبِهْم  َو ِإنََّما  َأرَاَد  تـَرَْكُه  َأْن  ُيَجمِّ

  120َصَالَة  اْلِعْيِد فـََقْط ُدْوَن تـَْقِدْيِم اْلُخْطَبِة قـَْبَل َصَالِة اْلِعْيدِ 
Artinya: 
Berkata  Abu  Bakar: “Perkataan  Ibnu  ‘Abbas   ََأَصاَب  اْبُن  الزُّبـَْيِر السُّنَّة  (Ibnu 
Zubair mencocoki sunnah) mengandung pengertian bahwa dia itu sunnah 
Nabi saw.. Boleh juga yang Ibnu ‘Abbas maksudkan (adalah) sunnah Abu 
Bakar, ‘Umar,  ‘Utsman  atau ‘Ali. Dan aku  tidak  menyangka  bahwa yang 
Dia  maksudkan  dengan lafal  َــنَّة   mendahulukan  (adalah)  َأَصــاَب السُّ
khuthbah 
sebelum shalat ‘Id, karena  sesungguhnya  perbuatan ini  menyelisihi 
sunnah 
Nabi saw., Abu Bakar, dan ‘Umar. Dan sesungguhnya yang dia maksud 
(adalah) meninggalkan shalat Jum’at sesudah shalat ‘Id bersama orang 
banyak saja, bukan mendahulukan khuthbah sebelum shalat ‘Id.” 

 
Perbuatan Ibnu Zubair dikatakan mencocoki sunnah Nabi saw., 

karena sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas (hlm.15, no2.1), 

hadits Abu Hurairah (hlm.19, no.2.2), Hadits Zaid bin Arqam (hlm. 25, 

no.2.3), hadits Ibnu ‘Umar (hlm.28, no.2.4), bahwa apabila hari Jum’at 

bertepatan dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha, Rasulullah saw. 

memberikan rukhsah (kelonggaran) dalam menunaikan shalat Jum’at bagi 

muslimin yang sudah shalat ‘Id, yaitu mereka boleh meninggalkan shalat 

Jum’at tersebut. Sedang dalam hadits di atas, Ibnu Zubair tidak men-

jalankan shalat Jum’at. Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas mengomentari bahwa 

perbuatan Ibnu Zubair ter-sebut telah mencocoki sunnah Rasulullah saw. 

Pada hadits di atas, Ibnu Zubair shalat ‘Id sesudah khuthbah. Per-

buatan Ibnu Zubair tersebut menyelisihi sunnah Rasulullah saw., yaitu 

Ra- 

sulullah saw. mendahulukan shalat daripada khuthbah: 

ُهَما     َكاَن  َرُسْوُل  اِهللا : َعِن اْبِن  ُعَمَر  قَالَ  َو َأبـُْو  َبْكٍر َو ُعَمُر َرِضَى اهللاُ  َعنـْ

  ُيَصلُّْوَن 

0ْلِعْيَدْيِن قـَْبَل اْلُخْطَبةِ ا 121 
Artinya:  
Dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: Adalah Rasulullah saw., Abu Bakar dan 
‘Umar ra. shalat dua hari Raya sebelum khuthbah. 

 
2.6.3. Kedudukan Hadits 

                                                           
120

 Ibnu Khuzaimah, As-Shahih, jz.2, hlm.360. Perkataan ini juga termuat dalam kitab Tahqiq Tal-hishul 

Habir fie Ahaditsi Rafi’il Habir, karangan ‘Adil Ahmad ‘Abdul Maujud & ‘Ali Muhammad Mu’awwidh, 

jz.2, hlm.210, dengan lafal  َقَاَل ِإْبُن ُخَزْيَمة  sebagai ganti dari lafal  ٍقَاَل َأبـُْو َبْكر. 
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Gambaran sanad hadits di atas adalah: 

1). An-Nasa’ie.122 
2). Muhammad bin Basysyar.123 
3). Yahya.124 
4). ‘Abdul Hamid bin Ja’far.125 
5). Wahb bin Kaisan.126 
6). Ibnu Zubair.127 

Setelah penulis meneliti hadits di atas, penulis mendapatkan bahwa 

sanadnya bersambung sejak An-Nasa’ie sampai kepada  Ibnu Zubair, yaitu 

rawi satu dengan lainnya saling mendengar dan meriwayatkan,  diceritakan  

oleh orang-orang yang tsiqat kecuali ‘Abdul Hamid bin Ja’far. Mengenai ra- 

wi ini128, Sufyan Ats-Tsaurie dan Yahya bin Sa’id menuturkan bahwa dia ra- 

wi dla’if. An-Nawawie  juga berkomentar  bahwa  ‘Abdul  Hamid لَْيَس بِاْلَقِوى  
 (bukan Rawi yang kuat). Sufyan  menambahkan  keterangan  bahwa 
‘Abdul 
Hamid  bin Ja’far  rawi  dla’if,  karena  berpendirian  qadariyah129. Menurut 
Ilmu Mushthalah Hadits, riwayat rawi yang berpendirian qadariyah  dapat  

diterima, apabila  dia tidak  mengajak orang lain kepada madzhab atau  

pen- 

diriannya130. Sedang sepanjang penelitihan penulis, penulis tidak 
mendapat- 
kan keterangan bahwa ‘Abdul Hamid mengajak orang lain supaya 

mengikuti madzhabnya. Oleh  karena itu, riwayat ‘Abdul Hamid ini dapat 

diterima. Kemudian tentang komentar An-Nasa’ie, Sufyan Ats-Tsauri dan 

Yahya bin Sa’id, itu juga tidak dapat diterima, karena dia menjarh (mencela) 

tanpa menerangkan alasannya. Berdasarkan Ilmu Mushthalah  Hadits, jarh 

/ celaan yang tidak diterangkan alasannya, belum dapat diterima 

dan dianggap untuk melemahkam si rawi.131  Sementara banyak ‘Ulama 
lain 
yang menta’dil (memuji) dia, yaitu Ahmad, Ibnu Ma’in, Ibnu Hibban, Yahya 

bin Sa’id, Ibnu  Sa’ad, An-Nasa’ie, Ibnu ‘Adie dan As-Sajie. Ahmad 

dan Ibnu  Ma’in  menegaskan, bahwa  ‘Abdul  Hamid  rawi  ٌثَِقٌة  لَْيَس بِِه  بَْاس 
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(rawi  terpercaya  yang  tidak ada  halangan terhadap dia). Ibnu Sa’ad dan 

Ibnu Hibban menyatakan, ‘Abdul Hamid rawi tsiqat Ibnu Sa’ad menambah- 

kan keterangan  ِـُر اْلَحـِدْيث  Abu Hatim menuturkan .(banyak haditsnya) َكِثيـْ

ُه الصَّـْدقِ َمَحلُّـ  (kedudukannya  adalah  kebenaran). An-Nasa’ie  dan Ibnu  

‘Adie  berkomentar  ٌلَـْيَس بِـِه بَـْاس. As-Sajie pun juga turut mengungkapkan 

pendapat-nya, ‘Abdul Hamid adalah rawi ثَِقٌة َصـُدْوٌق  (terpercaya dan sangat 

benar). Dia 
adalah rawi yang dipakai oleh Al-bukharie, Muslim, Abu Daud, At-Turmudzi, 

An-Nasa’ie  dan Ibnu Majah132. Berdasarkan  keterangan  ini, jelaslah 
bahwa 
celaan Ulama’ terhadap ‘Abdul Hamid bin Ja’far tidak dapat diterima. 

Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa hadits Wahb bin 

Kaisan di atas tergolong hadits Hasan, yaitu Hasan Li dzatihi. Wallahu 

A’lam. 

 
2.7. Hadits-hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah 

Berikut ini, penulis akan mengemukakan beberapa hadits ‘Atha ’bin 

Abi Rabah: 

2.7.1. Hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah yang Diriwayatkan dari Jalan Al-A’masy 

2.7.1.1. Lafal dan Arti 

 أبـُْو َداُودَ قَاَل  ُّثـََنا ُمَحمَُّد ْبُن َطرِْيٍف الَبَجِلى َعْن َعطَاِء  ,َعِن ْاَألْعمشِ , ثـََنا أْسَباطٌ , َحدَّ

  اْبِن 

َأوََّل النـََّهاِر ثُمَّ رُْحَنا   َصلَّى بَِنا  ِاْبُن الزُّبـَْيِر  ِفى يـَْوِم ِعْيٍد ِفْى يـَْوِم  ُجُمَعةٍ : أِبى رَبَاٍح قَالَ 

  إلى 

َنا ُو ْحَدانَا َنا  َفَصلَّيـْ فـََلمَّا َقِدَم ذََكْرنَا , َو َكاَن اْبُن َعبَّاٍس بِالطَّاِئفِ , اْلُجُمَعِة فـََلْم َيْخُرْج ِإلَيـْ

  ذِلك 

133.َأَصاَب السُّنَّةَ : َلُه فـََقالَ   
Artinya:  
(Berkata  Abu Daud)  Telah  menceritakan  kepada  kami  Muhammad  bin 
Tharif Al-Bajalie, telah menceritakan kepada kami Asbath dari Al-A’masy 
dari ‘Atha’ bin Abi Rabah, dia berkata: “Ibnu Zubair pernah shalat dengan 
kami pada hari ‘Id di hari  Ju’mat waktu permulaan siang, kemudian kami 
pergi (untuk shalat) Jum’at, tetapi beliau tidak keluar kepada kami, lalu 
kami shalat sendiri-sendiri. Dan adalah (waktu itu) Ibnu ‘Abbas di Tha’if, 
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 Abu Daud, As-sunan, jz.1, hlm.241, kitab 2,”Shalat”, bab 217, hd.1071. 

 

 



 38

maka tatkala dia datang, kami menyebutkan (kejadian) itu kepadanya, 
kemudian dia menjawab: “Dia (Ibnu Zubair) telah mencocoki sunnah 
(Nabi saw.).” 

 
2.7.1.2. Keterangan Hadits 

Hadits di atas menceritakan kejadian hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul 
‘Idul Adha) jatuh pada hari Jum’at pada masa Ibnu Zubair. Setelah Ibnu 

Zubair dan Muslimin shalat ‘Id, pada siang harinya muslimin keluar untuk 

melaksanakan shalat Jum’at, tapi Ibnu Zubair tidak keluar, sehingga 

mere- 

ka shalat sendiri-sendiri, tanpa dipimpin oleh Ibnu Zubair. 

Muhammad  bin Isma’il  Ash-Shan’anie  menerangkan  bahwa lafal 

َنا   :adalah َلْم َيْخُرْج إلَيـْ

َأنَّ َعطَاًء َأْخبَـَر َأنَُّه َلْم َيْخُرْج اْبُن الُزبـَْيِر ِلَصَالِة اْلُجُمَعِة َولَْيَس َذاِلَك بَِنصٍّ قَاِطٍع  000

 َأنَُّه َلمْ 

0000134ُيَصلَّ الظُّْهَر ِفْى َمْنزِِلهِ  
 

Artinya: 
“…’Atha’ mengabarkan, bahwa Ibnu Zubair tidak keluar untuk shalat 
Jum’at, bukanlah merupakan ketetapan yang pasti bahwa dia tidak shalat 
Dhuhur di rumahnya ….” 

 
Dari keterangan ini dapat dipaham, bahwa tidak keluarnya Ibnu 

Zubair, mungkin beliau shalat Dhuhur di rumahnya. Namun keterangan ini 

menyelisihi hadits ‘Atha’ yang akan penulis utarakan setelah hadits ini, 

yaitu menjelaskan bahwa sesudah shalat ‘Id Ibnu Zubair tidak shalat lagi 

sampai datang waktu shalat ‘Ashar. Dari uraian ini, jelaslah  bahwa Ibnu 

Zubair tidak shalat Dhuhur di rumahnya. 

Sedang keterangan dari lafal َنا ُوْحـَدانَا  menurut  Muhammad ,َصـلَّيـْ

bin Isma’il adalah  ُ135الظُّْهر. 

 
2.7.1.3. Kedudukan Hadits 

Urut-urutan sanad Hadits di atas adalah: 

1). Abu Daud. 

2). Muhammad bin Tharif Al-Bajalie.136 
3). Asbath.137 
4). Al-A’masy (Sulaiman bin Mihran).138 
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135

 Muhammad bin Isma’il Ash-Shan’anie, Subulus Salam, jz.2, hlm.113. 
136

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.9, hlm.235-236, no.374. 
137

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.211, no.395. 



 39

5). ‘Atha’ bin Abi Rabah.139 
6). Ibnu Zubair. 

Tentang hadits di atas, Asy-Syaukanie mengungkapkan bahwa 

rawi-rawinya       adalah      rawi-rawi    shahih,     dengan      

perkataannya 

  Hadits ‘Atha’  rawi-rawinya)  140َو َحـــِدْيُث  َعطَـــاٍء رَِجالُـــُه  رَِجـــاُل الصَّـــِحْيحِ 

(adalah) 
rawi-rawi shahih, yakni  rawi-rawi   Al-Bukharie). Hal ini juga  diutarakan 

oleh Abu Thayyib Abadie dalam kitabnya  ‘Aunul Ma’bud.141 
Abdul Qadir Hasan menjelaskan,142 

“Satu sanad hadits atau riwayat  kalau dikatakan:  “Rijaluhu  Rijalush-
Shahih”, maksudnya, rawi-rawi  yang ada dalam sanad itu semua 
rawi-rawi bagi Bukhari.” 

 
Jadi, menurut pernyataan Asy-Syaukanie dan Abu Thayyib Abadie 

tersebut, rawi-rawi hadits ‘Atha’ di atas semuanya rawi-rawi bagi Al-

Bukharie, yang sudah di sepakati ketsiqatannya. Sepanjang penelitian 

penulis, pernyataan mereka berdua benar, bahwa semua rawinya orang-

orang yang tsiqat dan dipakai oleh Al-Bukharie. Hanya saja ada seorang 

rawi yang terkenal mudallis yaitu Al-A’masy. Nama lengkap Al-A’masy 

adalah  Sulaiman bin  Mihran  Al-Asadie  Al-Kahilie maula Abu  Muham- 

mad  Al-Kufie. Dia  adalah  rawi  yang  dipakai  oleh  Imam  Enam143. Al- 
‘Ajalie, Ibnu  Ma’in, An-Nasa’ie dan  ‘Ulama lain  mengatakan bahwa Al- 

A’masy rawi tsiqat  yang mudallis. Al-‘Ajalie juga mengomentari bahwa dia  

orang yang teguh  dalam meriwayatkan  hadits. Ibnu ‘Ammar menam- 

bahkan  keterangan, dia adalah rawi yang paling teguh di kalangan ahli 
ha- 
dits pada zaman itu144. Dalam  kitab Mizanul I’tidal, Adz-Dzahabie menu- 
turkan, bahwa  kapan saja dia meriwayatkan  hadits dengan  

menggunakan 

sighat ثـََنا -maka tidak ada pembi ,(Telah menceritakan kepada kami) َحـدَّ

caraan padanya, tetapi apabila dengan mengatakan  َعـْن (dari), maka ada 

ke- 
mungkinan dia  berbuat  tadlis  kecuali  kepada  syuyukh  yang dia  banyak 

meriwayatkan hadits darinya, dia  tidak berbuat tadlis.145  
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Kemudian tentang periwayatan Al-A’masy dari ‘Atha’ bin Abi Rabah 

dengan shighat ‘an’anah, penulis tidak mendapatkan celaan dari ‘Ulama. 

Bahkan penulis mendapatkan keterangan dalam kitab ‘Ulumul Hadits wa 

Mushthalahuhu, tentang rawi-rawi yang masyhur dengan tadlisnya, yaitu: 

بِـــَأنَّ َتْدلِْيَســـُهْم , َواْعَتـــَذُرْوا َعـــْن ُرَواِة الصَّـــِحْيَحيِن اْلَمَشـــاِهْيِر بِالتَّـــْدلِْيِس  ِإْعِتـــَذاٍرً◌ا َعاًمـــا

َهــــاِم  َضـــْرٌب ِمــــنَ  اِإلبـْ

0146َولَْيَس َكِذبًا
 

Artinya: 
“Mengenai rawi-rawi yang terdapat dalam dua kitab shahih (shahih 
Bukharie dan shahih Muslim) yang masyhur dengan tadlisnya, ‘Ulama 
beralasan dengan alasan yang umum, (yaitu) bahwa tadlis mereka 
merupakan perbuatan samar, bukan merupakan kedustaan.” 

 
Dari keterangan ini, dapat dipaham bahwa riwayat rawi yang 

masyhur berbuat tadlis, serta dipakai oleh Al-Bukhari dan Muslim, dapat 

diterima meskipun menggunakan sighat  ‘an’anah, karena tadlis mereka 

tidak dengan niatan untuk berdusta, tetapi hanya perbuatan samar saja. 

Sebagaimana  telah  disebutkan  di muka, Asy-Syaukanie  dan 

Abu 

Thayyib Abadie mengutarakan bahwa  rawi-rawi dalam hadits di atas ada- 
lah rawi-rawi bagi Al-Bukharie. Berdasarkan Ilmu Mushthalah Hadits,147  

Kalau rawi-rawi yang dipakai Bukharie, terdapat dalam satu sanad 
hadits yang diriwayatkan oleh ahli Hadits lain serta Hadits itu sah, ma- 
ka derajatnya disebut: ( َعَلى َشْرِط اْلُبَخاِرىِّ (  : ‘Ala Syarthil Bukhari.  

 

Hadits yang dikatakan   َِّعلَــى َشــْرِط اْلُبَخــاِرى  tergolong hadits shahih 

peringkat 
kelima. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa hadits ‘Atha’ di atas 

tergolong hadits shahih martabat kelima. Wallahu A’lam. 

 
2.7.2. Hadits ‘Atha’ bin Rabah yang diriwayatkan dari Jalan Ibnu Juraij 

2.7.2.1. Lafal dan Arti  

 أبـُْو َداُودَ قَاَل  ٍثـََنا َيْحَي ْبُن َخَلف   :قَاَل َعطَاءٌ : قَالَ , َعِن اْبِن ُجَرْيجٍ , ثـََنا أبـُْو َعاِصمٍ , َحدَّ

  ِعْيَداِن  ِإْجَتَمَعا  ِفْى يـَْوٍم َواِحٍد : يـَْوُم  ِفْطٍر َعَلى َعْهِد اْبِن الزُّبـَْيِر فـََقالَ  ِإْجَتَمَع  يـَْوُم ُجُمَعٍة وَ 

ًعا َفَصالَُّهَما رَْكَعتَـْيِن بُْكَرًة َلْم يَِزْد َعَلْيِهَما َحتَّى َصلَّى اْلَعْصرَ  َعُهَما َجِميـْ 0148َفَجمَّ  
Artinya:  
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 Subhish  Shalih, ‘Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu, hlm.177. 
147

 A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.58. 
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  Abu Daud, As-Sunan, jz.1, hlm.241, kitab 2,”Shalat”, bab 217, hd.1072. 
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(Berkata Abu Daud) Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khalaf, 
telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim, dari Ibnu Juraij, dia berkata: 
Berkata ‘Atha’: “Telah berkumpul hari Jum’at dengan hari ‘Idul Fitri pada 
masa pemerintahan Ibnu Zubair, maka beliau berkata: “Telah berkumpul 
dua hari Raya dalam satu hari, maka beliau mengumpulkan keduanya, 
kemudian shalat dua rekaat pada pagi hari, tanpa  menambah atas 
kedua-nya itu  hingga beliau shalat Ashar.” 

2.7.2.2. Keterangan Hadits 

Hadits ini semakna dengan hadits ‘Atha’ (hlm.no.36, no.2.6.1.) yang 

baru saja disebutkan. Hanya saja hadits ini dengan terang  menye-butkan 

bahwa setelah shalat ‘Id, Ibnu Zubair tidak melakukan shalat apa pun   

sampai   datang   waktu   shalat   ‘Ashar,  dengan   perkataan   ‘Atha’ 

ْصـرَ َعَلْيِهَمـا  َحتَّـى َصـلَّى اْلعَ   لَـم  يَـزِدْ    (beliau  tidak  menambah atas sampai 

shalat 
‘Ashar).  

Kemudian   maksud  Lafal  ًعـا  َفَصـالَُّهَما  رَْكَعتَــْيِن  بُْكـَرًة  ,َجمََّعُهَمـا  َجِميـْ

Ibnu 
Zubair mengumpulkan shalat Jum’at dengan shalat ‘Idul Fitri, yang beliau 

menjalankannya dua rekaat pada pagi hari. 

 
2.7.2.3. Kedudukan Hadits 

Susunan sanad hadits di atas adalah: 

1). Abu Daud. 

2). Yahya bin Khalaf.149 
3). Abu ‘Ashim (Adl-Dlahhak bin Makhlad ).150 
4). Ibnu Juraij (‘Abdul Malik bin ‘Abdul ‘Aziz bin Juraij).151 
5). ‘Atha’ (bin Abi Rabah). 

6). Ibnu Zubair. 

Setelah penulis meneliti hadits ‘Atha’ di atas, penulis mendapatkan 

bahwa sanadnya bersambung, yaitu rawi satu dengan lainnya saling 

mendengar dan meriwayatkan, diceritakan oleh orang-orang yang ‘adl, 

dlabith, serta tidak ada syudzudz dan tidak ada ‘illah. Sehingga penulis 

menyatakan bahwa hadits ‘Atha’ di atas  Shahih. Wallahu A’lam. 

2.7.3. Hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah yang Diriwayatkan dari Jalan Manshur 

2.7.3.1. Lafal dan Arti 

 إْبُن أِبْى َشْيَبةَ قَاَل  ْثـََنا  ُهَشْيٌم َعْن َمن   إْجَتَمَع ِعْيَداِن ِفْى َعْهدِ : قَالَ , َعْن َعطَاءٍ , ُصْورٍ َحدَّ
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 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.204, no.342. 
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 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.4, hlm.450-453, no.783. 
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 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.6, hlm.402-406, no.855. 
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0152اْبِن الزُّبـَْيِر َفَصلَّى ِبِهُم اْلِعْيَد ثُمَّ َصلَّى ِبِهُم اْلُجْمَعَة َصَالَة الظُّْهرِأْربـًَعا   
Artinya:  
(Berkata Ibnu Abi Syaibah) Telah menceritakan kepada kami Husyaim, 
dari Manshur, dari ‘Atha’, dia berkata: “Telah berkumpul dua hari Raya 
pada masa Ibnu  Zubair, maka beliau  shalat ‘Id, kemudian shalat Dhuhur 
empat rekaat pada waktu shalat Jum’at.” 
 

2.6.3.2. Keterangan Hadits 

Hadits ‘Atha’ ini menerangkan kejadian hari ‘Id  (‘Idul Fitri  atau 

‘Idul Adha) bertepatan dengan hari Jum’at pada zaman pemerintahan 

Ibnu Zubair. Pada hari itu, Ibnu Zubair menunaikan shalat ‘Id pada pagi 

hari ber-sama orang banyak. Kemudian setelah datang waktu shalat 

Jum’at, beliau  bersama orang banyak menunaikan shalat Dhuhur empat 

rekaat. 

 
2.6.3.3. Kedudukan Hadits 

Urut-urutan sanad hadits di atas adalah: 

1). Ibnu Abi Syaibah (‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah).153 
2). Husyaim (bin Basyir).154 
3). Manshur (bin Zadzan).155 
4). ‘Atha’ (bin Abi Rabah). 

5). Ibnu Zubair. 

Mengenai perawi hadits ini, penulis mendapatkan bahwa semua 

pe-rawinya orang-orang yang tsiqat dan dipakai oleh jama’ah. Hanya 

saja, Husyaim terkenal sebagai perawi mudallis. Hal ini sebagaimana 

ditutur-kan  oleh  Al-‘Ajalie,  Ibnu  Sa’ad,  Al-Khalilie  dan  Ibnu  Hibban, 

bahwa 

Husyaim rawi tsiqat yang mudallis. Abu Hatim  ikut berkomentar,  الَ ُيْسـَأُل

 Husyaim  tidak perlu dipertanyakan)  َعـْن ُهَشـْيٍم ِفـى َصـَالِحِه  َوِصـْدِقِه  َوَأَمانَتِـهِ 

ten- 
tang kebaikan, kejujuran dan amanahnya). Al-Khalilie menambahkan pen- 

jelasan   َحاِفٌظ ُمـْتِقٌن تـَغَيـَّـَر بِـَأِخِر َمْوتِـِه (perawi yang hapal, teliti dan menjelang 

kematiannya dia berubah akal.156 
Dalam hadits di atas, Husyaim  meriwayatkan dari Manshur dengan 

sighat “An” (dari), yang  menurut Ilmu  Mushthalah  Hadits disebut hadits 

Mu’an’an157.  Hadits   Mu’an’an   dihukumi   seperti   hadits  Muannan158, 
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 Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannaf, jz.2, hlm.7, bab 434, hd.5841. 
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 Ibnu Hajar  Al-Asqalanie, Tahdzibut  Tahzib,  jz.6, hlm.2-4, no.1. 
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 Ibnu Hajar  Al-Asqalanie, Tahdzibut  Tahzib,  jz.11, hlm.59-64, no.100. 
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 Ibnu Hajar  Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.10, hlm.306-307, no.535. 
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 Ibnu Hajar  Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.11, hlm.61-64, no.100. 



 43

yaitu:159 
Dalam sanad, jika seorang rawi mudallis menggunakan lafazh “anna” 
atau “inna”, itu tidak menunjukkan bahwa ia bertemu atau menerima 
dari rawi yang ia sebutkan …. 

 
Namun meskipun Husyaim meriwayatkan dengan menggunakan 

sighat “’An”, hadits ini dapat diterima, karena Husyaim rawi tsiqat yang 

dipakai oleh jama’ah. Sedang sebagaimana telah penulis terangkan pada 

hlm.39, bahwa rawi tsiqat yang masyhur  berbuat tadlis, serta dipakai oleh 

Al-Bukharie dan  Muslim, haditsnya dapat diterima, karena  tadlis mereka 

tidak untuk berdusta, tapi hanya perbuatan samar saja. Tetapi walaupun 

hadits ini dapat diterima, hadits ini tidak mencapai derajat hadits shahih, 

karena sebagaimana disebutkan di muka, bahwa Husyaim berubah akal  

pada akhir hidupnya. Berdasarkan  Ilmu Mushthalah Hadits seorang rawi 

yang disifati dengan berubah akal (hafalan / ingatan) pada akhir hidupnya, 

tergolong rawi hasan martabat kedua160. Dari keterangan ini, penulis men- 
yimpulkan bahwa hadits ini bermartabat hasan dari segi sanadnya. 

Sedang dilihat dari segi matannya, hadits ini menyelisihi tiga hadits yang 

sudah penulis kemukakan di depan, yaitu hadits Wahb bin Kaisan 

(hlm.32, no.2.6.), yang berderajat Hasan, hadits ‘Atha’ yang diriwayatkan 

dari jalan Al-A’masy (hlm.36, no.2.7.1), yang berkedudukan shahih, serta 

hadits ‘Atha’ yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij (hlm.40, no.2.7.2.) 

yang bermartabat shahih. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa 

hadits ‘Atha’ pada bagian ini tergolong pada hadits syadz161, yang 

menurut Ilmu Mushthalah Hadits dihukumi sebagai hadits dla’if.  Wallahu 

A’lam. 

 
2.8. Hadits Umar bin ‘Abdul Aziz 

2.8.1. Lafal dan Arti 

 اَلشَّاِفِعىُّ قَاَل  ُثَِنى  ِإبـَْراِهْيَم  ْبُن ُعْقَبةَ ,ُمَحمَّدٍ   َأْخبَـَرنَا  إبـَْراِهْيُم ْبن   َعْن ُعَمَر ْبِن  َعْبِد , َحدَّ

  َمْن  َأَحبَّ  أْن  َيْجِلَس ِمْن َأْهِل : فـََقالَ   إْجَتَمَع  ِعْيَداِن  َعَلى َعْهِد  النَِّبىِّ : قَالَ , اْلَعزِْيزِ 
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 Mu’an’an: Satu Hadits yang jalannya di-isnadkan dengan kata-kata ‘an. (A. Qadir Hasan, Ilmu 

Mushthalah Hadits, hlm.116). 
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 Muannan: Satu Hadits yang dalam sanadnya ada huruf  “anna” atau “inna”. (A. Qadir Hasan, Ilmu 

Mushthalah Hadits, hlm.114).  
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 A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.115. 
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 A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.79. 
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 Syadz: “Satu Hadits yang diriwayatkan oleh rawi kepercayaan, tetapi matannya atau sanadnya 

menyalahi riwayat orang yang lebih patut (quat) daripadanya”.  (A. Qadir Hasan, Ilmu Mushthalah 

Hadits, hlm. 188). 
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0162اْلَعالَِيِة فَاْلَيْجِلْس ِفى َغْيِر َحَرجٍ   
Artinya:  
(Berkata Asy-Syafi’ie) Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin 
Muhammad, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin ‘Uqbah, dari ‘Umar 
bin ‘Abdul ‘Aziz, dia berkata: “Telah berkumpul dua hari Raya (‘Idul fitri atau 
‘Idul Adha dengan hari Jum’at) pada zaman Nabi saw., maka beliau 
bersabda: “Barang siapa dari penduduk ‘Aliyah suka untuk duduk (tidak 
shalat Jum’at), maka dia boleh duduk tanpa (menanggung) dosa.” 

 
2.8.2. Keterangan Hadits 

Hadits ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz ini menerangkan, bahwa pada zaman 

Nabi saw. pernah terjadi dua hari Raya berkumpul dalam satu hari. 

Rasulullah saw. memberikan rukhsah kepada para pendatang dari 

penduduk ‘Aliyah,  yaitu  mereka  tidak  dikenai  dosa  apabila  tidak ikut  

menunaikan 

shalat Jum’at, karena mereka telah mengerjakan shalat ‘Id pada pagi 
harinya. 

An-Nawawie  menuturkan, bahwa alasan  mereka diberi rukhsah shalat 

Jum’at adalah: 

فَِإْن َخَرُجْوا  ثُمَّ , َو َلْم  يـُْنِكْر َعَلْيِه َأَحٌد َو ألَنـَُّهْم ِإَذا  قـََعُدْوا ِفْى اْلبَـَلِد َلْم يـَتَـَهيَّئـُْوا بِاْلِعْيدِ 

  رََجُعْوا

0163لِْلُجُمَعِة َكاَن َعَلْيِهْم ِفْى َذاِلَك َمَشقٌَّة َو اْلُجُمَعُة َتْسُقُط بِاْلَمَشقَّةِ 
  

Artinya: 
“Dan tiada seorang pun yang mengingkarinya (rukhsah shalat Jum’at pada 
hari ‘Id bagi penduduk desa), karena apabila mereka duduk (tinggal) di 
Balad, mereka belum siap (untuk menghadiri) shalat ‘Id.  Maka jika mereka 
keluar (untuk shalat ‘Id), kemudian kembali lagi untuk shalat Jum’at, yang 
demikian itu memberatkan mereka, sedangkan shalat Jum’at  (dapat) gugur 
dengan sebab hal yang memberatkan.” 

 

Lafal  البَـلَـُد bentuk jamaknya adalah   ٌالبَـلَـُد  .بِـَالٌد  َوبـُْلـَدان bisa  berarti 

kota, 
daerah, negeri, desa dan kampung164.  

Sedang  ُأْلبَـلَـد yang penulis maksudkan dalam pembahasan di sini adalah 

yang 
berkaitan dengan penduduk ‘Aliyah, yaitu daerah yang berada di pinggiran 

Madinah atau daerah yang berada pada dataran tinggi di Madinah. 

Jadi menurut An-Nawawie, bahwa mereka diberi rukhsah shalat 

Jum’at, karena apabila mereka telah menunaikan shalat ‘Id pada pagi hari, 
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 Asy-Syafi’ie, Al-Musnad, hlm.159, kitab “Shalat”, bab.12, hd.464. 
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 An-Nawawie, Al Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, jz.4, hlm.491. 
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 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, hlm.113. 
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kemudian pulang ke kampung masing-masing, lalu  setelah siang hari 

mere-ka masih mendapatkan beban shalat Jum’at, maka mereka akan 

merasa payah sekali, karena jarak antara tempat shalat dengan kampung 

mereka cukup jauh. 

Yang dimaksud dengan  اْلَعالَِيُة itu adalah, 

َنةِ  بـَْيَن َأبـَْعِدَها َوبـَْيَن اْلَمِديـَْنِة ثََمانَِيُة : قَاَل َماِلكٌ  0ِهَي اْلُقَرى اْلُمْجَتَمَعُة َحْوَل اْلَمِديـْ

0165َأْمَيالٍ   
 
Artinya:  
“Dia itu (adalah) desa-desa yang terkumpul di sekitar Madinah.” Berkata 
Imam Malik: “Jarak paling jauhnya desa tersebut  dengan Madinah 
(adalah) 
delapan mil.” 
 
An-Nawawie mengatakan: 

َنِة ِمْن ِجَهِة الشَّْرقِ  0166ِهَي قـَْريٌَة  بِاْلَمِديـْ  
Artinya:  
“Dia (adalah) sebuah desa di Madinah dari arah timur.” 

 
Adapun menurut Ibnul Atsier sebagai berikut: 

اَْلَعالَِيُة َواْلَعَواِلى  َِو النِّْسَبُة .ِفْى َغْيِر َمْوِضٍع ِمَن اْلَحِدْيِث َو ِهَي َأَماِكُن بَِأْعَلى َأرَاِضى ْلَمِديـَْنة  

َنِة  َعَلى َأْربـََعِة  َأْمَياٍل َو َأبـَْعُدهَ  َها ُعْلِوىٌّ َعَلى َغْيِر ِقَياٍس َو َأْدنَاَها ِمَن اْلَمِديـْ ا ِمْن ِجَهِة ِإلَيـْ

  َنْجٍد 

0167ثََمانَِيةٌ 
 

Artinya:  
“(Lafal Al-‘Aliyah dan Al-‘Awalie) tidak hanya terdapat pada satu hadits ini  
(saja), dan  dia itu  adalah tempat-tempat  dataran tinggi di Madinah. 
Sedang 
penisbatan  kepadanya  (dalam   bahasa   Arab)   ِيٌّ ُعْلـو   tanpa  ada  qiyas, 
dan 
(jarak) paling dekatnya ‘Aliyah adalah empat mil dari arah Madinah, sedang 
(jarak) paling jauhnya adalah delapan mil ke arah Najd.” 

 
2.8.3. Kedudukan Hadits 

Sanad hadits di atas, apabila disusun menjadi sebagai berikut:  

1). Asy-Syafi’ie (Muhammad bin Idris).168 
2). Ibrahim bin Muhammad.169 
3). Ibrahim bin ‘Uqbah.170 
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 Al-Kandahlawie, Aujazul Masalik ila Muwatha’ Malik, jz.3, hlm.343. 
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168
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 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.158-161, no.284. 
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4). ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz.171 
5).  Nabi saw.. 

Tentang perawi hadits di atas, penulis mendapatkan bahwa semua-

nya tsiqat, kecuali Ibrahim bin  Muhammad. Ahmad mengatakan bahwa dia 

meriwayatkan hadits munkar laa ashla laha (tidak ada asal baginya). Fuqaha’ 
Madinah dan Yahya mengatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad adalah 

rawi kadzdzab  (pembohong). An-Nasa’ie, Ibnu Ma’in dan ‘Ulama yang lain 

menyatakan bahwa Ibrahim bin Muhammad bukan orang yang terpercaya172. 
Semua perkataan ‘Ulama ini menunjukkan  cacat/cela pada diri Ibrahim bin 

Muhammad. 

Kemudian dari segi sanad, penulis menyatakan bahwa sanad hadits 

di atas mursal, karena ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz meriwayatkan langsung dari 

Nabi saw., sedang dia seorang tabi’ie yang tidak semasa dan tidak bertemu 

dengan Nabi saw.. Jadi, mestinya antara ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz dengan 

Nabi saw. ada rawi yang gugur. ‘Ulama berpendapat bahwa Hadits mursal 

dihukumi dla’if. 

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, bahwa dalam hadits ini 

terdapat rawi kadzdzab, yaitu Ibrahim bin Muhammad. Sedang 

berdasarkan Ilmu Mushthalah Hadits,  

  َفَحِديـْثُُه  ُيَسمَّى  ِإَذا  َكاَن  َسَبُب  الطَّْعِن  ِفْى  الرَّاِوى  ُهَو  اْلِكْذُب َعَلى  َرُسْوِل  اِهللا  

0173ُضْوعَ اْلَموْ 
 

 
Artinya: 
“Apabila sebab celaan terhadap seorang rawi itu adalah kidzib (berbohong) 
kepada Rasulullah saw. maka haditsnya dinamakan maudlu’.” 
 
Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa hadits di atas adalah 
maudlu’174. 
Wallahu A’lam. 

Hadits di atas selain  dikeluarkan oleh Asy-Syafi’ie, juga  dikeluarkan 

oleh  Al-Baihaqie175, dengan  sanad yang  sama, yaitu dari jalan Ibrahim bin 
Muhammad. Dalam hadits tersebut ‘Umar bin ‘Abdul ’Aziz juga langsung me- 

riwayatkan dari Nabi saw.. Sehingga kedudukan hadits tersebut juga dla’if. 
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 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.145-146, no.259.  

 
171

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.7, hlm.418-420, no.791.  
172

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Tahdzibut Tahdzib, jz.1, hlm.158-161, no.284. 
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2.9. Hadits Abu ‘Ubaid 

2.9.1. Lafal dan Arti 

َفَكاَن َذاِلَك يـَْوَم اْلُجُمَعِة  َفَصلَّى قـَْبَل , ثُمَّ َشِهْدُت َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ : قَاَل َأبـُْو ُعبَـْيدٍ 

  ,اْلُخْطَبةِ 

َفَمْن َأَحبَّ َأْن , يَاأيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َهَذا يـَْوٌم  َقْد اْجَتَمَع َلُكْم ِفْيِه  ِعْيَدانِ : ثُمَّ َخَطَب فـََقالَ 

  يـَْنَتِظرَ 

َقْد َأِذْنُت َلهُ  0176اْلُجُمَعَة ِمْن َأْهِل اْلَعَواِلى فَاْليَـْنَتِظْر َوَمْن أَحبَّ َأْن يـَْرِجَع  فـَ  
Artinya:  
Berkata Abu ‘Ubaid: kemudian aku menyaksikan (‘Id) bersama ‘Utsman bin 
‘Affan, sedang waktu itu pada hari Jum’at, maka beliau shalat (‘Id) sebelum 
khuthbah, kemudian berkhuthbah dengan mengatakan: “Wahai sekalian 
manusia, sesungguhnya telah berkumpul pada kalian ini dua hari Raya, 
maka barang siapa  dari penduduk ‘Aliyah suka untuk menunggu shalat 
Jum’at, maka supaya ia menunggunya. Dan barang siapa suka untuk 
pulang  (tidak menunggu shalat Jum’at), maka aku telah mengizinkannya.” 

 
2.8.2. Keterangan Hadits 

Hadits di atas menerangkan bahwa Abu ‘Ubaid  pernah menghadiri 

shalat ‘Id yang dipimpin oleh ‘Utsman bin ‘Affan. Setelah shalat ‘Id, ‘Utsman 

bin ‘Affan berkhuthbah kepada orang banyak, yang isinya memberitahukan 

bahwa pada hari itu berkumpul dua hari Raya. Ibnu Hajar  menerangkan  

bahwa dua hari Raya  tersebut adalah ‘Idul  Adha dengan hari 

Jum’at177. Kemudian ‘Utsman  mengizinkan penduduk ‘Aliyah yang hendak 
meninggalkan shalat Jum’at. Namun jika mereka  bersedia untuk menghadiri 

shalat Jum’at juga diperkenankan. 

Dalam hadits ini  terdapat lafal  ُفـََقـْد  أِذنْـُت لَـه  (maka sungguh  telah 

aku 
aku izinkan baginya). Kalimat ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat 

Jum’at pada hari ‘Id itu tergantung izin dari imam rawatib. Apabila dia telah 

mengizinkan, tiada mengapa bagi ma’mum untuk meninggalkan shalat 

Jum’at. 

 
2.8.3. Kedudukan Hadits 

Hadits Abu ‘Ubaid di atas berkedudukan sebagai hadits shahih, kare-

na dikeluarkan oleh Al-Bukharie dalam kitab shahihnya. Sudah merupakan 

kesepakatan ‘‘Ulama bahwa hadits yang dikeluarkan oleh Al- Bukharie se-

                                                           
176

 Al-Bukharie, Al-Jami’us Shahih, jld.3, jz.7, hlm.134, kitab 73, bab 16, hd.5572. 
177

 Ibnu Hajar Al-Asqalanie, Fathul Barie, jz.10, hlm.27. 
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cara bersendiri (tanpa dibarengi oleh Muslim) tergolong hadits shahih mar-

tabat kedua. 

Hadits Abu ‘Ubaid di atas dikeluarkan pula oleh  Al-Baihaqie178, Asy-

Syafi’ie
179

, ‘Abdurrazzaq180 dan Ibnu Abi Syaibah181. 

                                                           
178

 Al-Baihaqie, As-Sunanul Kubra, jz.3, hlm.318, kitab “’Idain”. 
179

 Asy-Syafi’ie, Al-Musnad, jz.1, hlm.159, kitab “Shalat”, bab. 12, hd.465. 
180

 ‘Abdurrazzaq, Al-mushannaf, jz.3, hlm. 305, kitab “Shalatul ’Idain”, hd. 5732. 
181

 Ibnu Abi Syaibah, Al-mushannaf, jz.2, hlm.7, kitab “Idain”, bab. 434, hd.5836. 
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B A B  III 

PENDAPAT  FUQAHA’  TENTANG  HUKUM  DAN  TEKNIS PELAKSANAAN  
SHALAT  JUM’AT  BERTEPATAN  
DENGAN  HARI  ‘ID 

 

Sebagaimana telah penulis ungkapkan pada awal pembahasan, bahwa 

hukum dan teknis pelaksanaan shalat Jum’at pada hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha, 

masih diperselisihkan sebagian muslimin. Berdasarkan pengkajian penulis,  ternyata 

penulis juga mendapatkan bahwa masalah ini juga merupakan masalah khilafiyah di 

kalangan Fuqaha’. Ada yang mengatakan wajib dan ada pula yang mengatakan tidak 

wajib. Berikut ini penulis akan menguraikan pendapat Fuqaha’ disertakan pula dalil-

dalil yang mendukung terwujudnya pendapat-pendapat tersebut. 

 
1. Wajib  

1.1. Wajib Shalat Jum’at Sesudah Shalat ‘Id, Sebagaimana Hari-hari Jum’at 

lainnya 

Beberapa ahli Fiqih berpendapat bahwa apabila hari Jum’at 

bertepatan dengan hari ‘Id (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha), maka shalat Jum’at 

tetap dikerjakan, karena shalat ‘Id tidak menggugurkan shalat Jum’at. 

Mereka itu adalah imam empat dan Ibnu Hazm, kecuali Ahmad bin Hanbal. 

 
1.1.1. Pendapat Malik dan Abu Hanifah 

َفةَ  َوقَاَل َماِلٌك َو أَبـُوْ  ًعا َوُمجَْعٌة فَاْلُمَكلَّفُ  ِإَذا اْجَتَمَع ِعْيدٌ : َحِنيـْ يـْ
  اَْلِعْيُد َعلى  0ُخمَاَطٌب ِ�َِما مجَِ

   َأنْ َو هَذا ُهَو ْاَألْصُل ِإالَّ , َوَال يـَنـُْوُب َأَحُدُمهَا َعِن ْاَألَخرِ , اَنَُّه ُسنٌَّة َو اجلُُْمَعُة َعلى أَنـََّها  فـَْرضٌ 

ُر  إِلَْيهِ    182.يـَْثُبَت ِىف ذِلَك  َشرٌْع  جيَُِب اْلَمِصيـْ
Artinya:  
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berkata : “Apabila  hari ‘Id  bertepatan 
dengan  hari Jum’at, maka mukallaf183 dibebani  hukum untuk  
(menjalankan) 
keduanya. Shalat ‘Id dijalankan karena sebagai sunnah, sedang  shalat 
Jum-’at dijalankan karena merupakan kewajiban. Salah satu di antara 
keduanya tidak bisa menggantikan yang lain, (karena) dia sebagai hukum 
asal, kecuali jika terdapat ketetapan syariat (yang) wajib berpindah 
kepadanya (maka muslimin harus mengikutinya).” 

 
Menurut pandangan Imam Malik dan Abu Hanifah di atas, bahwa 

shalat Jum’at tetap wajib dikerjakan meskipun jatuh pada hari ‘Id, kecuali 

                                                           
182

 Ibnu  Rusyd Al-Qurthubie, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, jz.1, hlm.219. 
183

 Mukalaf  ialah orang yg telah dewasa  yg wajib menjalankan hukum agama.(Tim Penyusun Kamus 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.596) 
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kalau ada hukum syar’i yang mengubahnya, maka hukum ini akan berubah 

menurut syariat yang telah ditetapkan itu. 

Al-Kandahlawie juga  menukilkan  pendapat Malik dan Abu Hanifah 

ini, hanya  saja  beliau  tidak  menggunakan  redaksi  . ٌِإَذا اْجَتَمَع ِعْيٌد َو ُمجَْعة  

Jadi bunyinya adalah, 

َفةَ  ًعااْلُمَكلَُّف خمَُ : قَاَل َماِلٌك َوأَبـُْو َحِنيـْ يـْ
 0184اخل 000اَطٌب ِ�َِما مجَِ

 
1.1.2. Pendapat Asy-Syafi’ie (merupakan pendapat beliau yang qadim) dan ahli 

Fiqih lainnya 

ُر ُرْخَصةً    ْيعِ ُمْسَتِدلِّْنيَ بَِأنَّ َدلِْيَل ُوُجْوِ�َا َعاٌم ِجلَمِ , َو َذَهَب الشَّاِفِعىُّ َوَمجَاَعٌة إىل أَنـََّها َال َتِصيـْ

  0185ْاألَيَّامِ 
Artinya:  
“Asy-Syafi’ie dan sekelompok ahli Fiqih yang lain berpendapat, bahwa 
shalat Jum’at tidak menjadi rukhsah (kelonggaran). Mereka mengambil 
dalil, bahwasannya dalil (tentang)  wajibnya (shalat Jum’at) itu secara 
umum untuk keseluruhan hari.” 

Pendapat di atas juga dimuat dalam kitab Subulus Salam186, Nailul 
Authar187 dan  Al-Muqni’ fie  Fiqhi  Imamis  Sunnah   Ahmad  bin  Hanbal 
188. 
Hanya saja yang tersebut dalam kitab Nailul Authar dan Al-Muqni’ fie Fiqhi 

Imamis Sunnah Ahmad bin Hanbal dengan lafal yang berbeda, namun 

mempunyai satu pengertian. Lafal tersebut adalah, 

 0000189َوَأْكثـَُر اْلُفَقَهاِء أَنَُّه َال تـَْرِخْيَص َألنَّ َدلِْيَل ُوُجْوِ�َا ملَْ يـَُفصَّلْ 000
Artinya: 
“…Mayoritas ahli Fiqih (berpendapat) bahwa tidak ada rukhsah (shalat 
Jum’at pada hari ‘Id), karena dalil (yang menunjukkan) wajibnya (shalat 
Jum’at) belum dipisahkan ….” 

 
Kemudian yang terdapat dalam kitab Al-Muqni’ fie Fiqhi Imamis Sunnah 

Ahmad bin Hanbal adalah sebagai berikut, 

اَلِة َعَلى ُوُجْوِ�َا: َوقَاَل َأْكثـَُر اْلُفَقَهاءِ   0190َال َتْسُقُط اجلُُْمَعُة ِلُعُمْوِم ْاألَيَِة َوْاَألْخَباِر الدَّ
Artinya: 
“Kebanyakan ahli Fiqih berkata: ”Shalat  Jum’at tidak gugur karena ke-
umuman ayat serta khabar-khabar (hadits-hadits) yang menunjukkan atas 
wajibnya shalat Jum’at tersebut.” 

 
                                                           

184
 Al-Kandahlawie, Aujazul Masalik ila Muwatha’ Malik, jz.3, hlm.344 -345. 

185
 Abu Thayyib Abadie, ‘Aunul Ma’bud, jz.3, hlm.407. 

186
 Muhammad bin Ismail Ash-Shan’anie, Subulus Salam, jz.2, hlm.112. 

187
 Asy-syaukanie, Nailul Authar, jld.3, jz.3, hlm.240. 

188
 Sulaiman bin As-Syaikh, Hasyiyah Al-Muqni’ fie Fiqhi Imamis Sunnah Ahmad bin Hanbal, jz.1, 

hlm.251. 
189

 Asy-syaukanie, Nailul Authar, jld.3, jz.3, hlm.240. 
190

 Sulaiman bin As-Syaikh, Hasyiyah Al-Muqni’ fie Fiqhi Imamis Sunnah Ahmad bin Hanbal, jz.1, 

hlm.251. 
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Pendapat Asy-Syafi’ie dan jama’ah di atas, menunjukkan bahwa 

shalat Jum’at yang jatuh pada hari ‘Id (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha), tidak 

menjadi rukhsah meskipun sudah shalat ‘Id pada pagi hari. Sehingga 

muslimin tetap berkewajiban menunaikan shalat Jum’at.  

Pendapat Asy-Syafi’ie dan sekelompok ahli Fiqih yang telah penulis 

uraikan di atas, memberi pengertian bahwa shalat  Jum’at  pada hari ‘Idul 

Fitri atau ‘Idul Adha tetap wajib dilaksanakan, meskipun sudah shalat ‘Id 

pada pagi hari. Mereka berpendapat begitu, karena dalil-dalil yang me-

nunjukkan wajibnya shalat Jum’at bersifat umum, yaitu hari Jum’at  tersebut  

jatuh pada hari ‘Id  maupun pada hari-hari Jum’at yang lain. 

 
1.1.3. Pendapat Ibnu Hazm 

  َوالَ َيِصحُّ أَثـٌَر  ِخبَِالِف ذِلكَ ,َوِإَذا اْجَتَمَع ِعْيٌد ِىف يـَْوِم ُمجَُعٍة َصّلى  لِْلِعْيِد ُمثَّ  لِْلُجُمَعِة  َوالَبُدَّ 

  ُخُصْوِمَناَوالَ ُمْؤنََة َعلى  0َولَْيَسا  بِاْلَقِويـَّْنيِ , َألنَّ ِىف ُرَواتِِه  ِإْسرَائِْيَل َو َعْبَد احلَِْمْيِد  ْبَن َجْعَفرٍ 

  0191َوُهَنا َخالًِفا رَِوايـَتَـُهَما, ِمَن ْاِالْحِتَجاِج  ِ�َِما ِإَذا َواَفَق  َما َرَويَاُه تـَْقِلْيَدُمهَا
Artinya:  
“Apabila hari ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at, (maka muslimin) harus 
melakukan shalat ‘Id dan juga shalat Jum’at. Atsar (hadits) yang menyelisihi 
(hukum) itu tidak shahih, karena rawi-rawinya terdapat Israil dan ‘Abdul 
Hamid bin Ja’far, keduanya bukan perawi yang kuat. Dan tidak mengapa 
bagi orang yang menyelisihi (pendapat) kami untuk berhujjah dengan 
kedua rawi itu, apabila dalam mengikuti  keduanya sesuai dengan 
riwayatnya. Sedangkan di sini, (orang yang mengikuti keduanya itu) 
menyelisihi riwayatnya. 

 
Pada prinsipnya, pendapat Ibnu Hazm di atas menunjukkan bahwa 

apabila hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, muslimin dibebani hukum 

untuk menjalankan keduanya. Hadits-hadits yang menyelisihi hukum ini 

tidak dapat diterima, karena  dalam hadits dan riwayat itu terdapat rawi 

yang 

tidak kuat, yaitu  Israil (bin Yunus bin Abi Ishaq)192 dan ‘Abdul Hamid bin 
Ja’far193. Ibnu  Hazm   berkomentar, kedua  rawi  itu dapat  dijadikan  
hujjah, 
dengan syarat amalan orang yang mengikutinya sesuai dengan apa yang 

keduanya riwayatkan. Riwayat mereka menunjukkan tentang rukhsah 

shalat Jum’at  bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id. Sedangkan di sini, 

orang yang mengikutinya itu menyelisihi riwayat keduanya, karena Ibnu 

Hazm berpendapat bahwa apabila shalat Jum’at bertepatan dengan hari 

                                                           
191

 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.3, jz.5, hlm.89. 
192

 Lihat Bab II, hlm. 25, no.2.2, hadits Zaid  bin Arqam. 
193

 Lihat Bab II, hlm.32 , no.2.5, hadits Wahb bin Kaisan. 
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‘Id, muslimin diperintahkan untuk menjalankan keduanya. Oleh karena itu, 

kedua rawi itu tidak dapat dijadikan hujjah. Begitulah alasan Ibnu Hazm. 

Dalam kitabnya, Al-Muhalla Ibnu Hazm melanjutkan pernyataannya:  

  0194َوالتََّطوُُّع َال ُيْسِقُط اْلَفْرضَ , اجلُْْمَعُة فـَْرٌض َواْلِعْيُد َتَطوُّعٌ : قَاَل أبـُْو ُحمَمَّدٍ 

Artinya:  
Berkata Abu Muhammad (Ibnu Hazm): “Shalat Jum’at merupakan satu ke-
wajiban, dan shalat ‘Id adalah sunnah, (maka) sunnah tidak dapat menggu-
gurkan kewajiban.” 

 
Begitulah pendapat Ibnu Hazm bahwa shalat Jum’at dan shalat ‘Id 

te-tap dikerjakan apabila keduanya terjadi dalam satu hari. 

‘Ulama yang berpendapat bahwa shalat Jum’at jatuh pada hari ‘Id 

hu-kumnya wajib, mereka mengemukakan dalil surat Al-Jumu’ah (62) :9, 

dan beberapa hadits Rasulullah saw. yaitu : 

1- ْقلى بَـْيعَ يآ أَيـَُّها الَِّذْيَن أَمنـُْوا ِإَذا نـُْوِدَي لِلصَّلوِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة  فَاْسَعْوا ِإىل ذِْكِر اِهللا َوَذُرْوا ال

ٌر لَُّكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمْونَ    }9) :62(اجلمعة { َذاِلُكْم َخيـْ
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman!, apabila diseru untuk (melakukan) 
shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah 
(shalat Jum’at), dan kalian tinggalkanlah jual-beli ; Yang demikian itu lebih 
baik buat kalian, jika kalian mengetahui.” {Q.S. Al Jumu’ah (62) :9} 

 
Firman Allah di atas menunjukkan kepaa kita, bahwa Allah men-

syari’atkan shalat  Jum’at bagi orang-orang yang beriman. 

Pada ayat di atas, terdapat fiil amr (kata kerja yang  menunjukkan 

pe- 

rintah), yaitu  ِاْسَعْوا  “bersegeralah kalian.” Menurut kaidah ushul fiqih 

  195.اَألْصُل ِىف ْاَألْمِر لِْلُوُجْوبِ 
Artinya:  
“Asal dalam perintah itu untuk menunjukkan wajib.” 

 
Jadi, pada dasarnya perintah itu untuk menunjukkan wajib. Artinya, 

apabila perintah itu tidak disertai keterangan lain dari ayat-ayat lain, 

maupun hadits-hadits Rasulullah saw., maka pengertian yang keluar dari 

perintah itu adalah wajib. Tetapi jika terdapat keterangan lain, hukum 

perintah tersebut berubah menurut ketetapan yang terdapat pada  

keterangan 
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 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.3, jz.5, hlm.89. 
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 Drs. Moh.Riva’i, Ushul Fiqih, hlm.20. 



 53

yang menyertainya itu. 

  َرَواُح   اجلُُْمَعِة   َواِجٌب  َعلى  ُكلِّ :  قَالَ    أنَّ  النَِّيبَّ      َعْن  َحْفَصَة  َزْوِج  النَِّيبِّ   - 2

Artinya:  
Dari  Hafshah, istri Nabi  saw. (berkata), bahwasannya  Nabi  

saw.bersabda: 
“Berangkat Jum’at (mengerjakan shalat Jumat) itu wajib atas tiap-tiap orang 
yang telah akil baligh (dewasa).” 

 
Hadits di atas dengan tegas menyatakan, bahwa shalat Jum’at wajib 

bagi semua orang islam yang telah baligh. 

ثَاُه  أَنـَُّهَما مسَِ  - 3   يـَُقْوُل َعلى أْعَواِد    َعا  َرُسْوَل اِهللا  َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبِن ُعَمَر َو أبَا ُهَريـْرََة  َحدَّ

   لَيَـْنَتِهَنيَّ  أَقْـَواٌم  َعْن َوْدِعِهُم اجلُُْمَعاِت أَْو لََيْخِتَمنَّ اهللاُ َعلى قـُُلْوِ�ِْم ُمثَّ  لََيُكْوَننَّ ِمنَ : ِمْنَربِهِ 

  0197اْلَغاِفِلْنيَ 
 
Artinya:  
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dan Abu Hurairah ra., bahwasannya keduanya 
mendengar Rasulullah saw. bersabda (sambil berdiri) di atas kayu-kayu 
mimbar beliau: “Benar-benar beberapa kaum itu (mau) menghentikan dari 
perbuatan meninggalkan shalat Jum’at, atau benar-benar Allah akan 
menyegel atas hati-hati mereka, kemudian benar-benar mereka akan 
menjadi orang-orang yang lalai.” 

 
Hadits di atas menunjukkan, bahwa shalat Jum’at hukumnya wajib. 

Muslimin yang sengaja meninggalkannya, Allah akan menyegel hatinya, 

sehingga menjadi orang-orang yang lalai dari kebenaran. 

Hadits di atas  dikeluarkan juga  oleh Ahmad198  dan An-Nasa’ie199 dari 
jalan Ibnu ‘Umar dan Ibnu Abbas. 

‘Ulama mengambil dalil wajibnya shalat Jum’at pada hari ‘Id (‘Idul Fitri 

atau ‘Idul Adha) dengan surat Al-Jumu’ah (62) :09, dan hadits-hadits di atas 

serta yang semakna dengannya, karena ayat dan hadits-hadits tersebut 

berlaku umum, yaitu apakah hari Jum’at itu bertepatan dengan hari ‘Id atau 

hari-hari Jum’at biasa, muslimin tetap wajib shalat Jum’at. 

 
1.2. Wajib Sholat Jum’at bagi Para Pemukim  

‘Ulama yang berpendapat bahwa Shalat Jum’at wajib bagi Para Pe-

mukim sesudah shalat ‘Id, di antaranya adalah Abu Hanifah,  Asy-Syafi’ie, 

(merupakan pendapat beliau yang qadim) dan An-Nawawie. 
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 An-Nasa’ie, As-Sunan, jld.2, jz.3, hlm.89, kitab 14,”Jum’ah”, bab 2. 
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1.2.1. Pendapat Abu Hanifah 

َفَة ِبُوُجوْ  0ِب اجلُُْمَعِة َعَلى أَْهِل اْلبَـَلدِ َو قَاَل  أَبـُْو َحِنيـْ 200 

Artinya: 
Berkata Abu Hanifah: “Wajib shalat Jum’at bagi penduduk kota (pemukim).” 

 
Pendapat Abu Hanifah ini juga tersebut dalam kitab Al-Majmu’ 

Syarhul Muhadzdzab dengan lafal sebagai berikut, 

 0000201َفَة َال َتْسُقُط اجلُُْمَعُة َعْن أَْهِل اْلبَـَلدِ َو قَاَل أَبـُْو َحِنيْـ 
Artinya: 
Berkata Abu Hanifah: ”Shalat Jum’at tidak gugur bagi penduduk kota 
(pemukim)….” 

 
1.2.2. Pendapat Asy-Syafi’ie 

ُعْوا ِإالَّ ِمْن ُعْذرٍ  َوَال َجيُْوُز  هَذا  ِألَحٍد  ِمْن أَْهِل اْلِمْصِر َأنْ : قَاَل الشَّاِفِعىُّ  - 1   َيَدُعْوا َأْن  ُجيَمِّ

  202.َجيُْوُز َهلُْم ِبه تـَْرُك اجلُْْمَعِة  َوِإْن َكاَن يـَْوَم ِعْيدٍ  
Artinya:  
Berkata Asy-Syafi’ie: “Dan tidak boleh bagi seorang pun dari penduduk kota 
untuk meninggalkan shalat Jum’at, kecuali kalau terdapat udzur yang 
membolehkan mereka dari meninggalkan shalat Jum’at, meskipun pada 
hari ‘Id.” 
 

  َة الَ قَاَل ِىف َرْمحَِة ْاألُمَِّة ِإَذا اتـََّفَق يـَْوُم ِعْيٍد  يـَْوَم ُمجَْعٍة فَْاَألَصحُّ ِعْنَد الشَّاِفِعىِّ َأنَّ اجلُْْمعَ  -ب 

 0203بَـَلِد  ِبَصَالِة اْلِعْيدِ َتْسُقُط َعْن أَْهِل الْ  
Artinya:  
“Telah berkata penyusun kitab Rahmatul Ummah, apabila hari ‘Id bertepat-
an dengan hari Jum’at, maka yang sah menurut (madzhab) Asy-Syafi’ie, 
bahwasannya shalat Jum’at tidak gugur atas penduduk kota (pemukim) 
dengan (ditegakkannya) shalat ‘Id.”  
 

  َرى أَمَّا ْاَألْحَكاُم فـََقاَل الشَّاِفِعىُّ َو ْاَألْصَحاُب ِإَذا اتـََّفَق يـَْوُم ُمجَُعٍة بـَْوَم  ِعْيٍد َو َحَضَر أَْهُل اْلقُ  - ج

  َتْسُقِط اجلُُْمَعُة  ِبَال ِخَالٍف َعنْ   ملَْ َفَصلَّْوا اْلِعْيَد , الَِّذْيَن تـَْلَزُمُهُم اجلُُْمَعُة  لِبـُُلْوِغ  ِنَداِء اْلبَـَلدِ 

  0000204أَْهِل اْلبَـَلدِ 
Artinya:  
Adapun hukum-hukum (tentang shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id) 
itu, maka Asy-Syafi’ie dan sahabat-sahabat beliau berkata : “Apabila hari 
Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, lalu penduduk desa yang berkewajiban 
melakukan shalat Jum’at hadir, karena mereka mendengar adzan dari pen-
duduk kota, kemudian mereka shalat ‘Id, maka shalat Jum’at  tidak gugur 
bagi penduduk kota (pemukim) tanpa ada perselisihan (pendapat) ….”  
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1.2.3. Pendapat An-Nawawie 

An-Nawawie adalah salah seorang ‘Ulama penganut madzhab Asy-

Syafi’ie. Oleh karena itu, sudah barang tentu beliau mengikuti madzhab 

Asy-Syafi’ie tersebut. Hanya saja dalam kitabnya Al-Majmu’ Syarhul 

Muhadzdzab, beliau mengungkapkan pendapatnya dengan kalimat yang 

ringkas, yaitu: 

 0000205َقْد ذََكْرنَا َأنَّ َمْذَهبَـَنا ُوُجْوُب اجلُُْمَعِة َعَلْي أْهِل اْلبَـَلدِ 
Artinya: 
“Telah kami sebutkan bahwa madzhab kami (adalah) wajibnya shalat 
Jum’at  bagi penduduk  kota (pemukim)….” 

 
Perkataan-pendapat di atas, yaitu pendapat Abu Hanifah, Asy-

Syafi’ie dan An-nawawie, semuanya mempunyai pengertian bahwa pemukim 

pemukim wajib shalat Jum’at meskipun sudah shalat ‘Id pada pagi hari. 

Dalil yang mereka jadikan landasan dalam berpendapat bahwa pe-

mukim wajib shalat Jum’at sesudah shalat ‘Id adalah hadits Abu Hurairah 

(hlm.15-16, no.2.1.). Mereka mengambil pengertian bahwa rukhsah yang 

terdapat pada hadits Abu Hurairah itu, sudah dikhususkan bagi penduduk 

‘Aliyah yang datang ke kota hanya untuk menunaikan shalat Jum’at. 

Sedangkan bagi  pemukim, mereka  tetap wajib shalat Jum’at,  karena 

sabda 

Nabi saw.  َُعْون   .(sesungguhnya kami akan  menegakkan shalat Jum’at) ِإنَّا ُجمَمِّ

Yang dimaksud  dengan lafal   إنَّا   pada  hadits Abu  Hurairah itu adalah 

para 
para pemukim, yaitu Rasulullah saw. dan orang-orang di Madinah, karena 

shalat Jum’at ditegakkan di Madinah. 
Mereka berpendapat bahwa rukhsah pada hadits Abu Hurairah itu 

khusus bagi penduduk ‘Aliyah, karena melihat hadits ‘Utsman yang 

diceritakan oleh Abu ‘Ubaid (hlm.48, no.2.8.) dan  hadits ‘Umar bin Abdul 

‘Aziz (hlm.44, no.2.7.) bahwa penduduk ‘Aliyah yang sudah shalat ‘Id 

mendapatkan rukhsah shalat Jum’at, yaitu mereka boleh meninggalkannya. 

Sedangkan bagi para pemukim masih tetap wajib shalat Jum’at meskipun 

sudah shalat ‘Id. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Asy-

Syaukanie dan Al-Kandahlawie, yang mereka nukilkan dari perkataan Asy-

Syafi’ie,  yaitu: 
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  0206أنَّ التـَّْرِخْيَص ُخيَْتصُّ ِمبَْن َكاَن َخارَِج اْلِمْصرِ 
Artinya: 
“Bahwasannya rukhsah itu dikhususkan bagi orang yang ada di luar kota.” 

 
1.3. Wajib Shalat Jum’at bagi Imam Rawatib dan Tiga Orang dari Kalangan 

Ma’mum, Meskipun Sudah Shalat Id 

Ahmad bin Hanbal, Al-Hadie dan  sekelompok ahli Fiqih yang lainnya 

berpendapat, apabila hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, muslimin yang 

sudah shalat ‘Id mendapat rukhsah shalat Jum’at, yaitu mereka boleh me-

ninggalkannya, kecuali imam rawatib dan tiga orang dari kalangan ma’mum. 

Jadi, imam rawatib dan tiga orang dari kalangan ma’mum masih ber-

kewajiban menegakkan shalat Jum’at meskipun sudah shalat ‘Id. Disebutkan 

dalam  kitab  Al-Kafie  fie Fiqhil  Imam  Ahmad bin Hanbal, 

ُعْونَ ( َو جتَُِب اجلُُْمَعُة َعلى ْاِإلَماِم  ِلَقْوِل النَِّيبِّ    َو ِألَ◌نَّ  تـَرَْكُه َهلَا َمْنٌع ِلَمْن يُرِْيُدَها) ِإنَّا ُجمَمِّ

 0207النَّاسِ  ِمنَ 
Artinya: 
“Shalat  Jum’at  itu   wajib  atas   imam    rawatib,  karena   sabda  Nabi  saw. 
 karena  (jika)  imam  rawatib   meninggalkan  shalat  Jum’at,  akan  ,ِإنَّا  ُجمَمُِّعْونَ 
menjadi penghalang bagi orang yang hendak shalat Jum’at.” 
 

Maksud dari pendapat Ahmad bin Hanbal di atas, bahwa imam 

rawatib wajib menunaikan shalat Jum’at, supaya memimpin muslimin yang 

hendak shalat Jum’at. Karena apabila imam rawatib tidak menegakkan shalat 

Jum’at, muslimin tidak dapat melaksanakan shalat Jum’at, sebab tidak 

mempunyai imam yang akan memimpin mereka. 

Dalam hal ini, Al-Kandahlawie juga menyatakan, 

 0208ِدْينَ َوَذَهَب اْهلَاِدىُّ َو َمجَاَعٌة إىل أنَّ َصالََة اجلُُْمَعِة َتُكْوُن ُرْخَصًة ِلَغْريِ ْاإلَماِم َوَثالَثٍَة ِمَن اْلُمْقتَ 
 
Artinya: 
“Al-Hadie dan sekelompok ahli Fiqih berpendapat, bahwa shalat Jum’at 
menjadi rukhsah bagi selain imam rawatib dan tiga ma’mum dari orang-orang 
yang akan mengikutinya.” 

 
Pendapat ini berdasarkan hadits Abu Hurairah (hlm.15-16, no.2.1.). 

Dalam kitab Subulus Salam diterangkan, bahwa 

رُ    ُرْخَصًة َجيُْوُز ِفْعُلَها َوتـَرُْكَها ِو ُهَو  َواحلَِْدْيُث َدلِْيٌل َعلى أنَّ َصَالَة اجلُُْمَعِة بـَْعَد َصَالِة اْلِعْيِد  َتِصيـْ

  َو إَىل هَذا َذَهَب اْهلَاِدىُّ  َو َمجَاَعٌة إالَّ ِىف َحقِّ  0َخاصٌّ ِمبَْن  َصلَّى اْلِعْيَد  ُدْوَن  َمْن ملَْ  ُيَصلَِّها
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 0209ْاإلَماِم َو َثالَثٍَة َمَعهُ 
Artinya: 
“Hadits  Abu  Hurairah  itu sebagai  dalil, bahwa shalat Jum’at sesudah shalat 
‘Id menjadi rukhsah, (yaitu) boleh dilakukan dan boleh (juga) ditinggalkan. 
Sedangkan rukhsah tersebut khusus muslimin yang sudah shalat ‘Id, bukan 
muslimin yang belum shalat ‘Id. Dan kepada pendapat inilah, Al-Hadie dan 
sekelompok ahli Fiqih berpendapat,  kecuali pada kewajiban imam rawatib 
dan tiga ma’mum bersamanya (mereka tidak mendapat rukhsah meskipun 
sudah shalat ‘Id).” 

 
Dalil yang mereka jadikan landasan dalam berpendapat bahwa imam 

rawatib  dan  tiga  ma’mum  meskipun sudah  shalat ‘Id  masih  berkewajiban 

shalat Jum’at adalah lafal hadits Abu Hurairah yang berbunyi  َُعْون  .إنَّا ُجمَمِّ

Mereka  memberi pengertian  bahwa lafal إنَّا  itu berlaku  untuk  imam rawatib 

beserta tiga ma’mum. 

Jadi, menurut pendapat yang telah penulis sebutkan di atas, imam 

rawatib dan tiga orang dari kalangan ma’mum wajib menunaikan shalat 

Jum’at meskipun sudah shalat ‘Id pada pagi hari. 

 
1.4. Wajib Shalat Jum’at bagi Muslimin yang Belum Shalat ‘Id  

Pendapat inilah yang  dijadikan  pegangan oleh Abu Thayyib Abadie 

dan Muhammad bin Ismail. Abu Thayyib Abadie menampilkan pendapat 

sebagai berikut: 

ُر ُرْخَصًة َجيُْوُز  ِفْعُلَها َو تـَْر    ُكَهاَواحلَِْدْيُث  َدلِْيٌل َعلى أنَّ َصَالَة  اجلُُْمَعِة  بـَْعَد َصَالِة اْلِعْيِد َتِصيـْ

  0210ِوُهو َخاصٌّ ِمبَْن َصلَّى  اْلِعْيَد ُدْوَن  َمْن ملَْ ُيَصلَِّها 
Artinya: 
“Hadits Abu Hurairah itu sebagai dalil, bahwa shalat Jum’at sesudah shalat 
‘Id menjadi rukhsah, (yaitu) boleh dilakukan dan boleh (juga) ditinggalkan. 
Sedang rukhsah tersebut khusus muslimin yang sudah shalat ‘Id, bukan 
muslimin yang belum shalat ‘Id.” 

Pendapat ini juga tercantum dalam kitab ‘Aunul Ma’bud.211 
Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits Abu Hurairah (hlm.15-

16, no.2.1), bahwa rukhsah  tersebut  khusus bagi muslimin yang sudah 

sha- 

Lat  ‘Id, karena sabda Nabi saw.  َأْجزَأُه  ِمَن  اجلُُْمَعِة  (shalat ‘Id mencukupinya 

dari mengerjakan shalat Jum’at). Jadi muslimin yang belum shalat ‘Id masih 

berkewajiban menunaikan shalat Jum’at. 
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2. Tidak Wajib 

2.1. Tidak wajib Shalat Jum’at bagi Semua Muslimin dan Tanpa Mengganti  

dengan Shalat Dhuhur 

Tentang shalat Jum’at pada hari Id, ‘Atha’ dan Asy-Syaukanie me-

negaskan bahwa shalat Jum’at tidak wajib bagi semua muslimin, yang sudah 

shalat ‘Id maupun yang belum shalat dan tanpa mengganti dengan shalat 

Dhuhur. Disebutkan dalam kitab Nailul Authar, bahwa Asy-Syaukanie 

menyatakan: 

   َمْن َصلَّى ِفْيِه أنَّ َصَالَة  اجلُُْمَعِة ِىف يـَْوِم اْلِعْيِد َجيُْوُز تـَرُْكَها َو ظَاِهُر  احلَِْديـْثـَْنيِ  َعَدُم اْلَفْرِق  بـَْنيَ 

ْخَصَة  تـَُعمُّ  ُكلَّ اْلِعْيَد َو َمْن ملَْ ُيَصلِّ َو بـَْنيَ ْاإلَماِم  َو َغْريِِه  ألنَّ قـَْوَلُه  ِلَمْن َشاَء يَُدلُّ َعلى أنَّ الرُّ 

 0212أَحدٍ 
 
Artinya: 
“Pada hadits tersebut (hadits Abu Hurairah, hlm.15-16, no.2.1) bahwa shalat 
Jum’at pada hari ‘Id boleh ditinggalkan. Dhahir dua hadits itu (hadits Abu 
Hurairah hlm.15-16, no.2.1. dan hadits  Zaid  bin  Arqam hlm.25, no.2.2) 
tidak ada perbedaan antara orang yang sudah shalat ‘Id  dengan  yang  
belum shalat, serta  antara imam rawatib dengan yang lain (ma’mum), 
karena  sabda 
Nabi saw.  َِلَمْن َشاء  itu menunjukkan  bahwa  rukhsah  itu berlaku umum 
untuk tiap orang.”  

 
Secara ringkas, perkataan Asy-Syaukanie di atas adalah, apabila hari 

Jum’at jatuh pada hari ‘Id, semua muslimin, imam rawatib atau ma’mum, 

yang sudah shalat ‘Id maupun yang belum shalat, tidak berkewajiban 

mengerjakan shalat Jum’at, karena  shalat Jum’at  bertepatan dengan hari 

‘Id menjadi rukhsah bagi semua muslimin tanpa terkecualikan, yaitu mereka 

boleh meninggalkannya. 

Pendapat ini juga  dicantumkan oleh  Al-Kandahlawie dalam  kitabnya, 

Aujazul Masalik ila  Muwatha’  Malik, dengan tambahan kalimat, 

 0213َوِإَىل ّذاِلَك َذَهَب َعطَاءٌ 000
Artinya: 
“…Dan kepada pendapat inilah ‘Atha’mengikutinya.” 

 
Dalil yang mereka jadikan rujukan adalah hadits Abu Hurairah dan 

hadits Zaid bin Arqam. Dari dua hadits itu mereka mengambil pengertian 

bahwa rukhsah itu berlaku  umum bagi  semua   muslimin, karena sabda 

Nabi 
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saw.  ََمْن َشاء tanpa terkecualikan. Jadi, siapa saja dari kalangan muslimin, 

yang 
sudah shalat ‘Id maupun yang belum shalat, diperbolehkan meninggalkan 

shalat Jum’at, serta tidak ada perintah untuk mengganti dengan shalat 

Dhuhur. 

 
2.2. Tidak Wajib Shalat Jum’at bagi Musafir (Pendatang) Sesudah Shalat Id dan 

Tanpa Mengganti dengan Shalat Dhuhur 

Berkenaan dengan masalah shalat Jum’at bertepatan dengan hari 

‘Id, Asy-Syafi’ie, An-Nawawie dan Ar-Rafi’ie mengungkapkan bahwa musafir 

(pendatang) yang sudah shalat ‘Id tidak berkewajiban lagi shalat Jum’at dan 

tanpa mengganti dengan shalat  Dhuhur. 

 
2.2.1. Pendapat Asy-Syafi’ie (merupakan qaul qadim beliau) 

ُعْوا  ِإالَّ ِمْن ُعْذرٍ : قَاَل الشَّاِفِعىُّ  - 1   َو َال َجيُْوُز َهَذا  ِألَحٍد ِمْن  أَْهِل اْلِمْصِر َأْن  يََدُعْوا َأْن ُجيَمِّ

  0214َجيُْوُز  َهلُْم ِبه تـَْرُك اجلُُْمَعِة  َو ِإْن َكاَن يـَْوَم ِعْيدٍ 
Artinya:  
Berkata Asy-Syafi’ie: “Dan tidak boleh bagi seorang pun dari penduduk kota 
untuk meninggalkan shalat Jum’at, kecuali kalau terdapat udzur yang 
membolehkan mereka (dari) meninggalkan shalat Jum’at, meskipun pada 
hari ‘Id.” 
 

  فَْاَألَصحُّ ِعْنَد الشَّاِفِعىِّ َأنَّ اجلُْْمَعَة َال  قَاَل ِيفْ َرْمحَِة ْاألُمَِّة ِإَذا اتـََّفَق  يـَْوُم ِعْيٍد  يـَْوَم ُمجَْعةٍ  - ب

َو أمَّا َمْن َحَضَر ِمْن َأْهِل اْلُقَرى فَالرَّاِجُح ِعْنَدُه ُسُقْوُطَها َتْسُقُط َعْن أَْهِل اْلبَـَلِد ِبَصَالِة اْلِعْيِد، 

ُهْم فَِإَذا َصلَّْوا اْلِعْيَد َجاَز َهلُْم َأْن يـَْنَصرِفـُْوا وَ  رُُكْوا اجلُْْمَعةَ  َعنـْ  0215يـَتـْ
Artinya: 
“Telah berkata penyusun kitab Rahmatul Ummah, apabila hari ‘Id bertepat-
an dengan hari Jum’at, maka yang sah menurut (madzhab) Asy-Syafi’ie, 
bahwasannya shalat Jum’at tidak gugur atas penduduk kota (pemukim) 
dengan (ditegakkannya) shalat ‘Id. Dan adapun orang yang da-tang dari 
penduduk desa (musafir), maka yang paling kuat menurut madzhab Asy-
Syafi’ie (adalah) gugurnya (shalat Jum’at) dari mereka. Maka apabila 
mereka sudah sholat ‘Id, diperbolehkan  untuk pulang dan meninggalkan 
shalat Jum’at.” 

 

  َرى أَمَّا ْاَألْحَكاُم  فـََقاَل الشَّاِفِعىُّ َو ْاَألْصَحاُب ِإَذا اتـََّفَق يـَْوُم ُمجَُعٍة بـَْوَم ِعْيٍد َو َحَضَر أَْهُل اْلقُ  - ج

  ِخَالٍف َعْن  َفَصلَّْوا اْلِعْيَد ملَْ َتْسُقِط اجلُُْمَعَة ِبالَ , الَِّذْيَن  تـَْلَزُمُهُم  اجلُُْمَعُة  لِبـُُلْوِغ  نَِداِء اْلبَـَلدِ 

  اَلصَِّحْيُح اْلَمْنُصْوُص لِلشَّاِفِعىِّ ِىف ْاألُمِّ َو اْلَقِدْميُ أَنـََّها ,َو ِىف أَْهِل اْلُقَرى َوْجَهانِ  0أَْهِل اْلبَـَلدِ 
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ُلَها ِىف اْلِكَتابِ )  َو الثَّاِىن (َتْسُقُط    0216َال َتْسُقُط  َو َدلِيـْ
Artinya:  
Adapun hukum-hukum (tentang shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id) 
itu, maka Asy-Syafi’ie dan sahabat-sahabat beliau berkata: “Apabila hari 
Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, lalu penduduk desa yang berkewajiban 
melakukan shalat Jum’at hadir, karena mereka mendengar adzan dari 
penduduk kota, kemudian mereka shalat ‘Id, maka shalat Jum’at tidak 
gugur bagi penduduk kota (pemukim) tanpa ada perselisihan (pendapat). 
Sedang-kan terhadap penduduk desa (musafir) terbagi menjadi dua  
pendapat, yakni yang shahih dan telah ditetapkan oleh Asy-Syafi’ie dalam 
kitab Al-Umm sebagai qoul qodimnya, bahwa sholat Jum’at gugur, (sedang 
yang kedua) tidak gugur, sedangkan dalilnya dalam Al-Kitab (surat  Al-
Jumu’ah  (62) : 9).” 

 
Dari pendapat-pendapat yang telah  penulis paparkan  di atas, 

jelaslah 

bahwa penduduk desa, yang shalat Jum’at tidak ditegakkan di kampung 

mereka, sehingga apabila hendak shalat Jum’at harus pergi ke kota, 

menurut Asy-Syafi’ie ada pendapat: 

1). Wajib shalat Jum’at. 

2). Tidak wajib shalat Jum’at. 

Di antara dua pendapat di atas, pendapat yang paling kuat menurut Asy-

Syafi’ie adalah pendapat kedua, karena shalat Jum’at merupakan rukhsah 

bagi penduduk desa (musafir)  yang  sudah  shalat  ‘Id, yaitu  mereka   

boleh 

meninggalkannya.217 
 

2.2.2. Pendapat An-Nawawie 

رُُكْواَوِإِن اتـََّفَق  يـَْوُم ِعيْ   ٍد َو يـَْوُم ُمجَُعٍة  َفَحَضَر أَْهُل السََّواِد  َفَصلَّْوا اْلِعْيَد َجاَز َأْن  يـَْنَصرِفـُْوا َو يـَتـْ

 0218اجلُْْمَعةَ 
Artinya:  
“Jika hari ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at, lalu datang penduduk sawad, 
kemudian mereka shalat ‘Id, (maka) mereka diperbolehkan pulang dan me-
ninggalkan sholat Jum’at.” 

 

Pada kalimat  di  atas  terdapat  lafal   ِأَْهُل السََّواد. Asal  arti dari  ُالسََّواد 

adalah  ِ219 ِضدُّ اْلبَـَياِض ِمَن ْاألَْلَوان. “Lawan warna putih dari beberapa macam 

warna.” Jadi  ُالسََّواد berarti warna hitam. 
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Namun yang penulis maksudkan dalam pembahasan di sini adalah 

sebagai-mana dijelaskan oleh An-Nawawie, yaitu: 

ُلُغُهُم النَِّداُء َو يـَْلَزمُ    ُضْورُ ُهْم حُ َو أَْهُل السََّواِد  ُهْم أَْهُل اْلُقَرى َو اْلُمرَاُد ُهَنا  أَْهُل اْلُقَرى الَِّذْيَن يـَبـْ

  0220اجلُُْمَعِة ِىف اْلبَـَلِد ِىف َغْريِ اْلِعْيدِ 
Artinya:  
“Penduduk Sawad, mereka itu (adalah) penduduk desa, yang seruan 
(adzan) 
dapat sampai kepada mereka, serta mereka melazimi shalat Jum’at di kota 
selain pada hari ‘Id (yaitu hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id).” 

 
2.2.3. Pendapat Ar-Rafi’ie 

رُُكْوا قَاَل الرَّاِفِعىُّ ِإَذا َواَفَق يـَْوُم اْلِعْيِد  يـَْوَم ُمجَُعٍة، َو َحَضَر َأْهُل اْلُقَرى فـََلُهْم َأْن  يـَْنَصرِفـُْوا وَ    يـَتـْ

 َعَلْيِهمُ : ِىف اْلَقِدميِْ َو اجلَِْدْيِد،َو َعَلى الشَّاذِّ   اجلُُْمَعَة  ِىف هَذا اْليَـْوِم َعَلى الصَِّحْيِح اْلَمْنُصْوصِ 

ُر لِْلُجُمَعةِ   0221الصَّبـْ
Artinya: 
Berkata Ar-Rafi’ie: Apabila hari ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at, sedang-
kan penduduk desa (musafir) datang (untuk menunaikan shalat ‘Id), maka 
mereka boleh bubaran dan meningglkan shalat Jum’at pada hari itu, 
menurut (pendapat) yang shahih serta sudah ditetapkan dalam qaul qadim 
dan qaul jadid. Sedang menurut (pendapat) yang menyimpang, hendaknya  
mereka sabar untuk (menunggu) shalat Jum’at.” 

 
Perkataan Asy-Syafi’ie, An-Nawawie dan Ar-Rafi’ie di atas, meski-

pun dengan redaksi yang berbeda-beda, semuanya mempunyai satu 

penger-tian, yaitu bahwa pendapat yang benar menurut mereka, penduduk 

desa (musafir) sesudah shalat ‘Id pada pagi hari, tidak berkewajiban lagi 

shalat Jum’at dan tanpa mengganti dengan shalat Dhuhur. 

Adapun dalil yang mereka jadikan sandaran adalah hadits Abu Hu-

rairah (hlm.15-16, no.2.1.) dan hadits Zaid bin Arqam (hlm. 25, no.2.2.). 

Mereka memahami dua hadits tersebut berdasarkan hadits ‘Umar bin 

‘Abdul ’Aziz (hlm.44, no.2.7.) dan hadits Abu ‘Ubaid (hlm.48, no.2.8.), bahwa 

rukhsah yang terdapat pada dua hadits itu khusus bagi penduduk ‘Aliyah 

yang da-tang ke kota hanya untuk menunaikan shalat Jum’at. Walhasil, 

menurut pendapat  ini para  pendatang tidak  berkewajiban  shalat  Jum’at 

dan  tanpa mengganti dengan shalat Dhuhur. 
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2.3. Tidak Wajib Shalat Jum’at bagi Muslimin yang Sudah Shalat ‘Id dan 

Mengganti dengan Shalat Dhuhur 

Apabila hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, muslimin yang sudah 

shalat ‘Id pada pagi hari, tidak wajib shalat Jum’at pada siang harinya, akan 

tetapi mengganti dengan shalat Dhuhur. Ini adalah pendapat Ahmad bin 

Hanbal 

 ةِ قَاَل َأْمحَُد َال جتَُِب اجلُُْمَعُة  َال َعَلى أَْهِل اْلُقَرى َوَال َعَلى َأْهِل اْلبَـَلِد َبْل َتْسُقُط  فـَْرُض  اجلُُْمعَ 

  0222ِبَصالَِة اْلِعْيِد َو ُيَصلُّوَن الظُّْهرَ 
Artinya: 
Berkata Imam Ahmad: “Shalat Jum’at tidak wajib atas penduduk desa 
(musafir) dan tidak wajib pula atas penduduk kota (pemukim), bahkan ke-
wajiban shalat Jum’at gugur dengan sebab shalat ‘Id, dan mereka 
(mengganti) dengan shalat Dhuhur.” 

 
Pendapat Ahmad ini juga dikutib dalam kitab Al-Majmu’ Syarhul 

Muhadzdzab dan Al-Kafie fie Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal, dengan redaksi 

sebagai berikut: 

 0223َوقَاَل َأْمحَُد َتْسُقُط اجلُُْمَعُة َعْن َأْهِل اْلُقَرى َوَأْهُل اْلبَـَلِد َولِكْن جيَُِب الظُّْهرُ 
Artinya: 
Berkata Imam Ahmad: “Gugurnya shalat Jum’at (pada hari ‘Id) bagi 
penduduk desa (musafir) dan penduduk kota (pemukim), akan tetapi shalat 
Dhuhur wajib (bagi mereka).” 

 0224فَِإَذا اتـََّفَق ِعْيٌد ِىف يـَْوِم ُمجَُعٍة َفَصلَّْوا اْلِعْيَد َملْ تـَْلَزُمُهُم اجلُُْمَعُة َوُيَصلُّْوَن ظُْهرًا
Artinya: 
“Maka apabila hari ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at, kemudian muslimin 
shalat ‘Id, (maka) shalat Jum’at tidak wajib bagi mereka dan (mengganti) 
dengan shalat Dhuhur.” 

 
Dalam masalah ini Muhammad bin Ismail menuturkan pula, 

َها000  0225بَِأنَّ ْاَألْصَل ِىف يـَْوِم اجلُُْمَعِة َصَالُة اجلُُْمَعِة َوالظُّْهُر َبَدٌل َعنـْ
Artinya: 
“…Bahwasannya asal (kewajiban) pada hari Jum’at (adalah) shalat Jum’at, 
sedangkan shalat Dhuhur (merupakan) penggantinya.” 

 
Jadi, apabila seseorang tidak dapat  menjalankan  shalat Jum’at, 

karena 

suatu halangan, dia harus mengganti dengan shalat Dhuhur. 

Perkataan Muhammad bin Ismail ini juga termaktub dalam kitab ‘Aunul 
Ma’bud.226  
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Hujjah yang mendorong mereka dalam berpendapat, bahwa 

kewajiban shalat Jum’at pada hari ‘Id gugur dan diganti dengan shalat 

dhuhur adalah hadits Abu Hurairah (hlm.15-16, no.2.1.). Al-Khuthabie 

memberi pengertian bahwa lafal, 

 0227َفَمْن َشاَء َأْجَزأَُه ِمَن اجلُُْمَعِة َأْى َعْن ُحُضْوِر اجلُُْمَعِة َوالَ َيْسُقُط َعْنُه الظُّْهرُ 
Artinya: 
“Maka barang siapa berkehendak, (shalat ‘Id) mencukupi dari shalat Jum’at, 
yaitu (mencukupi) dari menghadiri shalat Jum’at, sedangkan shalat Dhuhur 
tidak gugur darinya.” 

 
Pendapat ini sesuai dengan hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah (hlm.41, 

no.2.6.3.), bahwa pada masa pemerintahan Ibnu Zubair pernah berkumpul 

dua hari Raya (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha dengan hari Jum’at),  kemudian 

beliau shalat ‘Id pada pagi hari, dan setelah masuk waktu shalat  Jum’at,  

beliau shalat Dhuhur empat rekaat bersama orang banyak. 

 
2.4. Tidak Wajib Shalat Jum’at dan Tanpa Mengganti dengan Shalat Dhuhur  bagi 

Muslimin yang Sudah Shalat ‘Id, Kecuali Imam Rawatib Beserta Tiga Orang 

dari Kalangan Ma’mum 

Berkenaan dengan masalah shalat Jum’at pada hari ‘Id (‘Idul Fitri 

atau ‘Idul Adha), Al-Hadie dan Fuqaha’ yang lain berpendapat bahwa shalat 

Jum’at tidak wajib bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id kecuali imam rawatib 

dan tiga orang dari kalangan ma’mum. Pembahasan masalah ini sudah 

penulis bahas dengan panjang lebar pada bagian sub bab 1 no.1.4. dalam 

bab III ini. Untuk itu, silakan lihat kembali pada alamat yang penulis 

isyaratkan tersebut. Ringkasnya saja, menurut pendapat ini kalau sudah ada 

tiga ma’mum yang menjalankan shalat Jum’at bersama imam rawatib, maka 

muslimin yang lain sudah tidak berkewajiban shalat Jum’at dan tanpa 

mengganti dengan shalat Dhuhur. 

 
2.5. Tidak Wajib Shalat Jum’at bagi Muslimin yang Sudah Shalat ‘Id dan Tanpa 

Mengganti dengan Shalat Apa Pun 

Pendapat terakhir mengenai masalah shalat Jum’at  pada hari ‘Id, 

Ibnu  Zubair, ‘Atha’ bin Abi Rabah dan ‘Ulama lainnya berpendapat, bahwa 

mus-limin yang sudah shalat ‘Id tidak berkewajiban lagi shalat Jum’at 

meskipun berkedudukan sebagai imam rawatib dan tidak pula mengganti 

dengan shalat apa pun. Mereka berpendapat begitu, karena shalat ’Id sudah 

mencukupinya dari shalat Jum’at. 
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2.4.1. Pendapat Ibnu Zubair 

ُسُقْوُط  َصالَِة  الظُّْهِر ىف يـَْوِم اجلُُْمَعِة  َيُكْوُن ِعْيًدا َعَلى  فَاجلَْْزُم بَِأنَّ َمْذَهَب اْبِن الزُّبـَْريِ 000

  228.َصلَّى َصَالَة اْلِعْيدِ   َمنْ 
Artinya:  

“…Maka ketentuan (tentang shalat Jum’at pada hari ‘Id) menurut madzhab 
Ibnu Zubair (adalah) gugurnya shalat Dhuhur pada hari Jum’at merupakan 
hari Raya bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id.” 

 
Maksud pendapat di atas adalah menjelaskan bahwa Ibnu Zubair 

berpendapat, muslimin yang sudah shalat ‘Id, tidak berkewajiban lagi shalat 

Jum’at dan tidak pula mengganti dengan shalat Dhuhur. Hal ini sesuai 

dengan riwayatnya yang diceritakan oleh ‘Atha’ bin Abi Rabah (hlm.40, 

no.2.6.2). Gugurnya shalat Jum’at dan shalat Dhuhur merupakan kenik-

matan bagi mereka, sehingga mereka dapat bersenang-senang pada hari 

itu. 

 
2.4.2. Pendapat ‘Atha’ bin Abi Rabah 

ْب بـَْعَدُه ِىف هَذا اْليَـْوِم َصالَُة  اجلُْْمَعِة َوَال ال
  ظُّْهرِ قَاَل َعطَاُء ْبُن أِيب َربَاٍح إَذا َصلَّْوا اْلِعْيَد ملَْ جتَِ

  0229َو ال َغْريِِمهَا  ِإالَّ اْلَعْصِر َال َعَلى أْهِل اْلُقَرى  َوَال أْهِل اْلبَـَلدِ 
Artinya:  
Berkata ‘Atha’ bin Abi Rabah: “Apabila muslimin sudah shalat ‘Id, tidak 
wajib (lagi) shalat Jum’at, shalat Dhuhur, dan (juga) yang lain sesudahnya 
pada hari itu kecuali shalat ‘Ashar, baik atas penduduk desa musafir) 
maupun penduduk kota (pemukim).” 

 
Pendapat ‘Atha’ bin Abi Rabah di atas, juga termuat dalam kitab 

‘Aunul Ma’bud, dengan lafal sebagai berikut: 

  0230َو قَاَل َعطَاٌء َتْسُقُط اجلُُْمَعُة َوالظُّْهُر َمًعا ِىف َذاِلَك اْليَـْوِم َفالَ َصالََة بـَْعَد اْلِعْيِد ِإالَّ اْلَعْصرَ 
 
Artinya: 
Berkata ‘Atha’: “Shalat Jum’at dan shalat Dhuhur gugur semuanya pada hari 
itu, maka tidak ada shalat (lagi) sesudah shalat ‘Id kecuali shalat ‘Ashar.” 

 
2.4.3. Pendapat Fuqaha’ lain 

  0231ُجيْزُِئ اْلِعْيُد َعِن اجلُُْمَعِة َو لَْيَس َعَلْيَه ِىف َذاِلَك اْليَـْوِم إال� اْلَعْصَر فـََقطْ : فـََقاَل قـَْومٌ 
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Artinya:  
Berkata satu kaum (segolongan Fuqaha’ lain): “Shalat ‘Id mencukupi dari 
shalat Jum’at, dan tidak ada kewajiban atas (muslimin yang sudah shalat 
‘Id) pada hari itu, kecuali shalat ‘Ashar saja.” 

 
Selain yang telah penulis tampilkan di atas, ada juga ‘Ulama lain 

yang sependapat dengan pendapat ini. Hal ini sebagaimana yang 

diungkap-kan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni’ fie Fiqhi 

Imamis Sunnah Ahmad bin Hanbal, yaitu: 

، َوَقْد ِقْيَل أَنَُّه َمْذَهُب  ُعَمَر َو ُعْثمَ   اَن َوَعِلىٍّ َوِممَّْن قَاَل ِبُسُقْوِطَها الشَّْعِىبُّ َو النََّخِعىُّ َو ْاَألْوَزِعىُّ

ُهمْ    0232َوَسِعْيٍد َواْبِن ُعَمَر َو اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن الزُّبـَْريِ ّرِضَى اهللاُ َعنـْ
Artinya: 
“Dan termasuk orang yang mengatakan gugurnya (shalat Jum’at  pada hari 
‘Id) adalah Asy-Sya’bie, An-Nakha’ie, Al-Auza’ie, dan dikatakan juga, 
bahwa itu adalah pendapat ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali, Sa’id, Ibnu ‘Umar, Ibnu 
‘Abbas dan Ibnu Zubair ra.” 

 
Adapun dalil yang mereka jadikan landasan adalah hadits Abu 

Hurairah (hlm.15-16, no.2.1.) dan hadits Zaid bin Arqam (hlm. 25, no.2.2.). 

Mengenai hadits hadits Zaid bin Arqam ini, Muhammad bin Ismail Ash-

Shan’anie menuturkan, 

َوظَاِهُر احلَِْدْيِث أَْيًضا َحْيُث َرخََّص َهلُْم ِىف اجلُُْمَعِة وَملَْ يَْأُمْرُهْم ِبَصالَِة 000

  0000233الظُّْهرِ 
 
Artinya: 
“…Dan menurut dhahir hadits itu juga, Rasulullah saw. memberi rukhsah 
shalat Jum’at kepada mereka dan tidak memerintahkan (untuk mengganti) 
dengan shalat Dhuhur….” 

 
Selain berhujjah dengan hadits Abu Hurairah dan hadits Zaid bin 

Arqam, ‘Atha’ bin Abi Rabah juga berhujjah dengan haditsnya yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Juraij (hlm.40, no.2.4.2.). Pada hadits tersebut, 

‘Atha’ bin Abi Rabah menceritakan kejadian hari Jum’at  jatuh  pada hari ‘Id 

pada masa pemerintahan Ibnu Zubair, yaitu Ibnu Zubair shalat dua rekaat 

pada pagi hari dan tidak menambahi shalat apapun hingga shalat ‘Ashar. 

Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa Ibnu Zubair tidak shalat Jum’at 

dan tidak pula Dhuhur sesudah shalat ‘Id pada pagi hari. Dengan kata lain 

beliau hanya shalat satu kali pada pagi hari, sampai datang  waktu shalat 

‘Ashar. 
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 Sulaiman bin As-Syaikh, Hasyiyah Al-Muqni’ fie Fiqhi Imamis  Sunnah Ahmad bin Hanbal, jz.1, 

hlm.251. 
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 Muhammad bin Ismail Ash-Shan’anie, Subulus Salam, jz.2, hlm.113. 
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Dari hadits ‘Atha’ itu juga dapat diketahui, bahwa imam rawatib juga 

tidak berkewajiban shalat Jum’at, karena rukhsah shalat Jum’at bersifat 

umum bagi semua muslimin yang sudah shalat ‘Id, meskipun berkedudukan 

sebagai imam rawatib, sebab Ibnu Zubair pada waktu itu sebaga imam juga 

meninggalkan shalat Jum’at. 
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B A B  IV 

A N A L I S A 
 

Pokok pembahasan yang akan penulis analisis dalam makalah ini 

tertuju pada dua masalah, yaitu hadits-hadits dan pendapat Fuqaha’ yang 

berkaitan dengan hukum dan teknis pelaksanaan shalat Jum’at  bertepatan 

dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha. Berikut  ini analisa tiap-tiap masalah: 

 
1. Analisa Hadits-hadits 

Dari hadits-hadits yang tercantum pada bab II, sub bab II, penulis dapat 

meringkas sebagai berikut: 

1.1. Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa tatkala hari Jum’at bertepatan 

dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha, Rasulullah saw. memberi kepada 

muslimin yang sudah melaksanakan shalat ‘Id pada pagi hari, untuk tidak 

melaksanakan shalat jum’at, serta tidak terdapat perintah untuk mengganti 

dengan shalat Dhuhur. Tetapi Rasulullah saw. selaku imam tetap 

menegakkan 

shalat Jum’at, meskipun  sudah shalat ‘Id.234 

Hadits  tersebut adalah  hadits ma'lul. Akan tetapi hadits itu  mempunyai sya- 

hid dari jalan  Ibnu ‘Abbas yang  berderajat hasan.235 Fungsi  syahid adalah 
se- 
bagai  penguat bagi hadits lain. Oleh karena itu, hadits Abu  Hurairah tersebut 

menjadi hasan lighairihi.236 

1.2. Hadits Zaid bin Arqam menerangkan bahwa muslimin yang sudah shalat ‘Id 
mendapat  rukhshah untuk tidak  melakukan shalat Jum’at, serta tidak ada 
su- 
ruhan untuk mengganti dengan shalat Dhuhur.237 
Hadits  ini dla’if. Tetapi  matan  hadits ini  sesuai dengan  matan  hadits  Abu 

Hurairah dan  hadits Ibnu ‘Abbas. Oleh  karena itu, hadits ini  dikuatkan oleh 

keduanya, sehingga berkedudukan sebagai hadits hasan lighairihi.238 
1.3. Hadits Ibnu ‘Umar menjelaskan bahwa setelah Rasulullah saw. shalat ‘Id 

bersama para shahabat, beliau memberi rukhshah untuk tidak 

melaksanakan shalat Jum’at kepada mereka, yaitu mereka boleh 

meninggalkannya dan tidak 

ada perintah untuk mengganti dengan shalat Dhuhur.239 
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Lihat Bab II, hlm.15-16, no.2.1. 
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 Lihat Bab II, hlm.24. 
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 Lihat Bab II, hlm.20-24, no.2.1.3. 
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 Lihat Bab II, hlm.24-25, no.2.2. 
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 Lihat Bab.II, hlm.25-28, no.2.2.3. 
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 Lihat Bab.II, hlm.28, no.2.3. 
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Hadits ini berderajat dla'if. Meskipun dla’if, hadits ini dikuatkan oleh hadits 

Abu Hurairah, hadits Ibnu ‘Abbas dan hadits Zaid bin Arqam. Sehingga ha-

dits ini menjadi hasan lighairihi.240 

1.4. Hadits Nu’man bin Basyir menerangkan, bahwa Rasulullah saw. membaca 

surat “Sabbihisma Rabbikal A’la” dan “Hal Ataaka Haditsul Ghasyiyah”, pada 

shalat ‘Idul Fitri, ‘Idul Adha dan shalat Jum’at. Begitu juga apabila sha-lat 

Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha), beliau juga 

membaca dua surat tersebut pada dua shalat itu. Berdasarkan hadits ini 

dapat dipahami bahwa  apabila shalat Jum’at  bertepatan dengan hari ‘Id 

(‘Idul Fitri 

atau ‘Idul Adha), beliau melaksanakan shalat ‘Id dan juga shalat Jum’at.241 
Hadits ini berderajat shahih.242 

1.5. Hadits Wahb bin Kaisan menjelaskan, bahwa di masa Ibnu Zubair pernah ter-
jadi hari Jum’at bertepatan dengan shalat ‘Id (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha). 
Pada hari itu Ibnu Zubair shalat ‘Id sudah agak siang, kemudian beliau tidak 
lagi shalat Jum’at dan tidak pula shalat Dhuhur. Dari keterangan ini dapat 
dipahami, bahwa perbuatan Ibnu Zubair tersebut sesuai dengan isi hadits 
Abu Hurairah, hadits Ibnu ‘Abbas, hadits Zaid bin Arqam dan hadits  Ibnu 
‘Umar yaitu Ibnu  Zubair  mengamalkan  rukhshah shalat  Jum’at sesudah  
shalat ‘Id 
yang diberikan oleh Rasulullah saw..243 
Hadits ini berkedudukan sebagai hadits hasan.244 

1.6. Hadits-hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah. 

1.6.1. Hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah yang diriwayatkan dari jalan Al-A’masy 
menyatakan bahwa ketika shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id (‘Idul 
Fitri atau ‘Idul Adha), Ibnu Zubair shalat ‘Id pada pagi hari, kemudian pada 
siang hari, beliau tidak shalat Jum’at dan tidak pula Dhuhur. Sedangkan 
muslimin keluar untuk shalat Jum’at, tetapi karena Ibnu Zubair tidak  
keluar,  kemudian  mereka  shalat  sendiri-sendiri, tanpa dipimpin oleh Ibnu 
Zubair.245 
Hadits ini berderajat shahih.246 

1.6.2. Hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij 
mererangkan bahwa tatkala hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, Ibnu 
Zubair  melaksanakan shalat ‘Id pada pagi hari, setelah itu beliau tidak 
sha- 
lat Jum’at dan tidak pula Dhuhur hingga datang waktu shalat ‘Ashar.247 
Hadits ini bermartabat shahih.248 
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1.6.3. Hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah yang diriwayatkan dari jalan Manshur men-
jelaskan bahwa pada hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, Ibnu Zubair 
shalat ‘Id, kemudian tidak lagi shalat  Jum’at akan tetapi mengganti 
dengan 
shalat Dhuhur.249 
Hadits ini berkedudukan sebagai hadits dla'if.250 

1.7. Hadits  ‘Umar bin ‘Aziz menegaskan, bahwa pada masa Nabi saw. pernah 

ter- 

jadi hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. Setelah shalat ‘Id Rasulullah 

saw. 

memberi rukhshah shalat Jum’at bagi penduduk ‘Aliyah yang sudah shalat 

‘Id.251 

Hadits ini adalah hadits maudlu’252. 

1.8. Hadits Abu ‘Ubaid menerangkan bahwa ‘Utsman bin ‘Affan mengizinkan 
penduduk ‘Aliyah untuk  meninggalkan shalat Jum’at  sesudah shalat ‘Id. Te- 
tapi apabila mereka berkehendak untuk shalat Jum’at juga di 
perkenankan.253 
Hadits ini berderajat shahih.254 

Berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat Jum’at 

bertepatan dengan hari ‘Id tersebut, dapat diketahui bahwa hadits-hadits itu ada 

yang shahih , hasan, dla’if dan Maudlu’. 

Mengenai hadits Abu Hurairah, hadits Zaid bin Arqam, hadits Ibnu ‘Umar 

serta hadits Nu’man bin Basyir semuanya dapat dijadikan hujjah dalam meme-

cahkan masalah ini, karena hadits Abu Hurairah, hadits  Zaid bin Arqam, hadits  

Ibnu ‘Umar  bermartabat  hasan  lighairihi  dan hadits Nu’man bin Basyir Bermar- 

tabat shahih, serta semuanya marfu'255 tashrihan256  kepada Nabi saw.  

Wallahu A’lam. 

Selanjutnya tentang hadits Wahb bin Kaisan dan hadits ‘Atha’  bin Abi 

Rabah no.2.6.1. dan 2.6.2. meskipun hadits Wahb bin kaisan berderajat hasan 

serta hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah berderajat shahih, ketiga hadits ini tidak 

disandarkan kepada Rasulullah saw. tapi hanya disandarkan kepada shahabat 
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Hasan, Ilmu Mushthalah Hadits, hlm.285) 
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Nabi saja. Berdasarkan Ilmu Mushthalah Hadits, hadits seperti ini  dihukumi 

sesebagai hadits 

mauquf257. Walaupun hadits ini mauquf, akan tetapi dihukumi marfu' hukman258. 

‘Ulama menamakan hadits seperti ini sebagai hadits َمْوقـُــْوٌف َلْفظًــا َمْرفـُــْوٌع ُحْكًمــا 
(mauquf pada lafal, tetapi hukumnya marfu’). 

Ketiga hadits itu dihukumi َمْوقـُـْوٌف َلْفظًـا َمْرفـُـْوٌع  ُحْكًمـا , karena secara dhahir 

me- 
rupakan perbuatan shahabat yaitu Ibnu Zubair, tetapi sebenarnya perbuatan ter-

sebut sesuai dengan sabda Rasulullah yang telah dikemukakan dalam hadits Abu 

Hurairah, hadits Ibnu ‘Abbas, hadits Zaid bin Arqam dan  hadits Ibnu ‘Umar, yaitu 

Rasulullah saw. memberi rukhshah shalat Jum’at bagi muslimin yang sudah 

shalat ‘Id dan tidak memerintahkan untuk mengganti dengan shalat Dhuhur. 

Hanya saja Rasulullah saw. sebagai imam akan menegakkan shalat Jum’at. 

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa ketiga hadits itu dapat di-

jadikan landasan dalam penyelesaian masalah ini, meskipun hanya merupakan 

per-buatan shahabat saja. Sebab dalam urusan ibadah,  pasti datangnya dari 

Allah  dan Rasul-Nya, sehingga mustahil shahabat akan berijtihad membuat 

aturan sendiri. ‘Ulama hadits juga memberikan penjelasan bahwa hadits marfu’ 

hukman dapat di-jadikan pegangan dalam memecahkan masalah-masalah. 

Wallahu A’lam. 

Adapun hadits Abu ‘Ubaid, meskipun berderajat shahih, tidak bisa dijadi-

kan hujjah dalam masalah ini, dengan alasan: 

Pertama: Hadits Abu ‘Ubaid tersebut mauquf pada seorang shahabat, ‘Utsman bin 

‘Affan. 

Kedua: Ditinjau dari segi matannya, bahwa yang mengizinkan penduduk ‘Aliyah 

untuk meninggalkan shalat Jum’at itu adalah ‘Utsman bin ‘Affan. Sepanjang pene-

litian penulis, tidak terdapat hadits shahih yang disandarkan kepada Rasulullah 

saw., bahwa  beliau  mengizinkan atau  memberi  rukhshah  shalat  Jum’at 

sesudah 

shalat ‘Id hanya kepada penduduk ‘Aliyah saja. Jadi, perkataan ‘Utsman bin ‘Affan 

tersebut tidak ada contoh dari Nabi saw.. Mengenai masalah ini Al-Bajie menyata-

kan: 
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َر ُعْثَمانَ 000 ُلْغِنْي َأنَّ َأَحًدا َأِذَن َألْهِل اْلَعَواِلى َغيـْ 0259َوَلْم يـَبـْ
 

Artinya: 
“…dan belum sampai kepadaku bahwa (ada) seseorang yang mengizinkan 
penduduk ‘Awalie selain ‘Utsman.” 
 
Berdasarkan keterangan ini jelaslah bahwa hadits Abu ‘Ubaid itu tidak dapat di-
jadikan dalil. Karena melihat hadits Abu Hurairah, hadits Ibnu  ‘Abbas, haditsZaid 
bin Arqam dan hadits Ibnu ‘Umar yang marfu’  kepada Nadi saw. serta berderajat 
Hasan Lighairihi, rukhshah tersebut berlaku bagi semua muslimin yang sudah 
shalat Id. Wallahu A’lam. 

Kemudian yang terakhir adalah hadits dla’if, yaitu hadits ‘Atha’  bin Abi 

Rabah no.1.6.3, serta hadits maudlu’ yaitu hadits ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Tentang 

hadits dla’if dan maudlu’ ini, sudah tidak perlu diperbincangkan lagi, karena sudah 

merupakan kesepakatan ‘Ulama, bahwa hadits dla’if dan maudlu’ tidak dapat 

dijadikan hujjah dalam agama, terutama yang bersangkutan dengan urusan 

ibadah. Wallahu A’lam. 

Dari keterangan-keterangan yang telah penulis uraikan di atas, dapat di-

ketahui bahwa di antara hadits-hadits tersebut, yang dapat dijadikan landasan 

dalam soal shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha) 

adalah, hadits Abu Hurairah, hadits Zaid bin Arqam, hadits Ibnu ‘Umar, hadits 

Nu’man bin Basyir, hadits Wahb bin Kaisan dan hadits  ‘Atha’  bin  Abi  Rabah 

no.1.6.1 dan 1.6.2, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1). Shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha hukumnya 

rukhshah bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id, yaitu mereka boleh meninggal-

kannya tanpa mengganti dengan shalat Dhuhur. 

2).  Muslimin yang belum shalat ‘Id berkewajiban menunaikan shalat Jum’at. 

3). Imam rawatib disunnahkan untuk menegakkan shalat Jum’at meskipun sudah 

shalat ‘Id. 

 
2. Analisa Pendapat Fuqaha'   

Perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha’ tentang hukum dan teknis 

pelak-sanaan shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id  (‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha), 

secara garis besar yang telah penulis dapatkan dari beberapa kitab ada dua pen-

dapat,  yaitu  wajib  dan  tidak  wajib. Fuqaha’  menguraikan  dua  pendapat ini 

ada 

yang  secara  mutlak260 dan ada yang  muqayyad261. Mereka  mempunyai alasan 
atau 

                                                           
259 Al-Kandahlawie, Aujazul Masalik ila Muwatha’ Malik, jz.3, hlm.344. 
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argumentasi untuk mendukung pendapatnya. Ada yang mengambil dalil dari Al-

Qur’an dan As-Sunnah, ada juga yang hanya berdasarkan hadits-hadits saja. Dari 

dua pendapat ini, penulis akan menganalisisnya satu persatu kemudian 

mengambil satu kesimpulan yang obyektif yang sesuai dengan nash dari 

Rasulullah Saw. tentang shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. Sebab dengan 

cara yang demikian, Insya Allah permasalahan ini akan menjadi jelas bagi kaum 

muslimin dalam menentukan hukumnya dan menghindarkan mereka dari 

menentukan hukum secara taqlid buta. Berikut ini analisa tiap-tiap pendapat: 

 
2.1. Analisa Pendapat yang Mengatakan Bahwa Shalat Jum’at Bertepatan 

dengan Hari ‘Id  Hukumnya Wajib262 
 

2.1.1. Analisa Pendapat Pertama263 
Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah, Maliki, Asy-Syafi’ie 

(merupakan qaul jadid beliau) dan Ibnu Hazm. Asy-Syafi’ie berpendapat 

wajib shalat Jum’at sesudah shalat ‘Id, berdasarkan ayat 9 surat Al-Jumu’ah 

dan hadits-hadits Rasulullah Saw. yang menunjukkan wajibnya shalat 

Jum’at. Beliau mengambil pengertian bahwa ayat dan hadits-hadist itu ber-

sifat umum, apakah hari Jum’at  tersebut bertepatan dengan hari ‘Id, atau 

pada hari-hari Jum’at biasa, shalat  Jum’at  tetap wajib dilakukan. 

Pendapat Asy-Syafi’ie di atas, bahwa ayat 9 surat Al-Jumu’ah dan 

hadits-hadits Rasulullah saw. itu bersifat umum, memang dapat diterima. 

Na- 

mun  Al-Kandahlawie  menyatakan  ِْيلٍ إالَّ َما َخصَّ ِمْن َدل  264 (kecuali apabila ter- 

dapat dalil yang mengkhususkannya). Jadi menurut pernyataan Al-

Kandahlawie ini, apabila ada dalil yang mengkhususkan keumuman ayat 9 

surat Al-Jumu’ah serta hadits-hadits itu, maka hukum shalat Jum’at berubah 

menurut dalil yang menyertainya. 

Dari hasil pengkajian penulis, penulis mendapatkan beberapa hadits 

yang menjelaskan tentang shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id. 

Sebagai-mana telah penulis kemukakan pada sub bab pertama dalam bab 

ini, bahwa hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah adalah hadits Abu 

Hurairah, hadits Ibnu ‘Abbas, hadits Zaid bin Arqam, hadits Ibnu ‘Umar, 

hadits  Nu’man bin Basyir, hadits Wahb bin Kaisan dan hadits ‘Atha’ bin Abi 
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 Muqayyad ialah suatu lafadh yang terikat oleh sifat atau syarat atau sesuatu ketentuan. (Drs. Moh. 

Riva’i, Ushul Fiqih, hlm.71.) 
262

 Lihat  Bab III, hlm.51, no.1. 
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Rabah no.1.6.1 dan 1.6.2, yang kesemuanya menunjukkan tentang 

rukhshah shalat Jum’at bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id dan tanpa 

mengganti dengan shalat Dhuhur. Hanya saja, imam rowatib disukai untuk 

menegakkan shalat Jum’at, meskipun sudah shalat ‘Id. Dengan demikian 

ayat 9 surat Al Jumu’ah serta hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya 

shalat Jum’at sudah ditakhshis (dikhususkan) dengan hadits-hadits itu.  

Pentakhshishan di atas diperkenankan oleh mayoritas ‘Ulama 

Ushul 

Yang mereka membuat kaidah  ِ265 َتْخِصـْيُص اْلِكتَـاِب  بِالسُّـنَّة  (mengkhususkan 

Al-Kitab  (Al-Qur’an)  dengan  As-Sunnah), dan  266 َتْخِصـْيُص  السُّـنَِّة بِالسُّـنَِّة 

(meng- 
khususkan As-Sunnah dengan As-Sunnah yang lain). 

Adapun perkataan Ibnu Hazm bahwa hadits-hadits267 yang 
menyelisihi 
wajibnya shalat Jum’at itu tidak benar,  karena dalam sanadnya terdapat 

rawi yang tidak kuat, yaitu Israil bin Yunus dan ‘Abdul Hamid bin Ja’far, 

maka menurut penulis alasan Ibnu Hazm ini tidak dapat diterima, karena 

penulis mendapatkan bahwa Israil bin Yunus adalah rawi yang dipakai oleh 

jama’ah, serta kebanyakan ‘Ulama seperti Ahmad bin Hambal, Abu Hatim, 

Abu Daud, 

Al-‘Ajalie, Ibnu Sa’ad dan yang lainnya menta’dil (memuji) dia268. Begitu juga  
dengan  ‘Abdul  Hamid  bin  Ja’far269.  Oleh karena itu, riwayat Israil dan 
dan ‘Abdul Hamid dapat diterima. Wallahu A’lam. Selain itu, sebagaimana 

telah penulis uraikan di muka, bahwa penulis juga mendapatkan hadits-

hadits lain yang dapat dijadikan hujjah.  

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah penulis kemukakan 

di atas, menurut hemat penulis, pendapat yang mengatakan wajib shalat 

Jum’at sesudah shalat ‘Id sudah gugur, karena dalil yang mereka utarakan 

sudah di-takhshis dengan hadits Abu Hurairah, hadits Ibnu ‘Abbas, hadits 

Zaid bin Arqam, hadits Ibnu ‘Umar, hadits Nu’man bin Basyir, hadits Wahb 

bin Kaisan dan hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah no.1.6.1 dan1.6.2, yang 

menunjuk-kan bahwa apabila shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Idul Fitri  

atau ‘Idul Adha, maka shalat Jum’at hukumnya rukhshah bagi muslimin 
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yang sudah shalat ‘Id tanpa mengganti dengan shalat Dhuhur, hanya saja 

imam rowatib disukai untuk menegakkannya meskipun sudah shalat ‘Id. 

Wallahu A’lam. 

 

2.1.2. Analisa Pendapat Kedua270  
Pendapat ini menegaskan, apabila hari Jum’at bertepatan 

dengan  hari ‘Id, maka para pemukim (yang penulis maksudkan dalam 
makalah ini adalah orang-orang yang tinggal di Madinah yang mana 

shalat Jum’at ditegakkan di tempat tesebut) mereka wajib shalat 
Jum’at, meskipun sudah shalat ‘Id. Ini merupakan pendapat Abu 

Hanifah, Asy-Syafi’ie (sebagai qaul qadim beliau) dan An-Nawawie. 
Dalil yang mereka jadikan sandaran adalah hadits Abu Hurairah 
(hlm.15-16, no.2.1.). Mereka mengambil pengertian  berdasarkan 

hadits Abu ‘Ubaid (hlm.49, no.2.8.) dan hadits ‘Umar bin Abdul ‘Aziz 
(hlm.45, no.2.7) bahwa rukhshah shalat Jum’at yang bertepa-tan 
dengan hari ‘Id sudah dikhususkan bagi penduduk ‘Aliyah yang 

datang  ke kota hanya untuk  menunaikan shalat Jum’at. Sedang bagi 
para pemukim  

tetap wajib shalat  Jum’at  karena sabda Nabi Saw. ُعْوَن َو ِإنَّا ُمَجمِّ  . 

Mengenai pendapat ini--Wallahu A’lam--menurut penulis tidak dapat 

diterima, karena hadits Abu ‘Ubaid  dan hadits ‘Umar  bin ‘Abdul ‘Aziz yang 

mereka gunakan untuk menerangkan hadits Abu Hurairah itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentang hadits Abu ‘Ubaid, 

meskipun berkedudukan sebagai hadits shahih, hadits ini  mauquf  tidak 

sampai kepada Rasulullah saw., serta matan hadits ini menyelisihi hadits 

marfu’, yaitu hadits Zaid bin Arqam, hadits Ibnu ‘Abbas dan hadits Ibnu 

‘Umar, yang menerangkan bahwa rukhshah shalat Jum’at itu bersifat umum 

bagi semua muslimin yang sudah shalat ‘Id, entah pemukim maupun 

musafir serta tanpa mengganti dengan shalat Dhuhur. Kemudian tentang 

hadits ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, hadits ini mursal serta dalam sanadnya ter-

dapat  rawi  Kadzdzab yaitu Ibrahim bin Muhammad. 

2.1.3. Analisa Pendapat Ketiga271 
Pendapat ini menetapkan wajibnya imam rawatib dan tiga orang dari 

kalangan makmum untuk menegakkan shalat Jum’at meskipun sudah shalat 

‘Id. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, Al-Hadie dan sekelompok 

ahli Fiqih yang lain. Mereka berdalih dengan hadits Abu Hurairah (hlm.15-

16, no.2.1), bahwa  setelah Rasulullah saw. memberi  rukhshah shalat 

Jum’at 
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bagi  muslimin  yang sudah  shalat ‘Id, beliau bersabda:  َِإنَّا ُمَجمُِّعْون . Menurut 

Ahmad bin Hanbal, lafal tersebut menunjukkan wajibnya shalat Jum’at bagi 

imam rawatib meskipun sudah shalat ‘Id. Sedang menurut Al-Hadie  dan 

Fuqaha’ yang lain, bahwa lafal tersebut berlaku bagi imam rawatib dan tiga 

orang dari kalangan makmum meskipun sudah shalat ‘Id. Jadi, apabila ada tiga 

makmum shalat Jum’at bersama imam rawatib, maka muslimin yang lain sudah 

terlepas dari kewajiban melakukan shalat Jum’at. 

Mengenai pendapat ini--Wallahu A’lam--menurut pandangan  penu-

lis, pendapat ini tidak dapat dibenarkan, dengan alasan: 

Pertama: Dhahir lafal   ُعــْوَن ِإنَّــا ُمَجمِّ itu merupakan kalimat berita, yang 

memberi 
beri pengertian bahwa Rasulullah saw. akan menegakkan shalat Jum’at 

meskipun sudah shalat ‘Id, bukan merupakan suatu  kewajiban. Dalam hal 

ini, As-Sayyid Sabiq menjelaskan, 

َماِم  َأْن يُِقْيَم  اْلُجُمَعَة  لَِيْشَهَدَها َمْن َشاَء  ُشُهْوَدَها َو َمْن َلْم َو ُيْسَتَحبُّ ِلإل

  َيْشَهِد  اْلِعْيَد  ِلَقْوِلِه 

ُعْونَ  0272َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َو ِإنَّا ُمَجمِّ  
Artinya: 
“Disukai bagi imam rawatib untuk menegakkan shalat Jum’at, supaya 
menghadirinya orang yang hendak menghadiri dan orang yang belum 
meng- 
hadiri (shalat ‘Id), karena sabda Nabi saw.   ِإنَّا ُمَجمُِّعْوَن .” 
 

Perkataan As-Sayyid Sabiq di atas  ِلإلَمـاِم  (bagi imam  rawatib)  

bukan 
 itu ,(bagi imam rawatib beserta  tiga orang bersamanya)  ِلإلَمـاِم  َوَثالَثَـٍة َمَعـهُ 
pun 
bukan merupakan kewajiban tetapi hanya mustahab saja. 

Kedua: Penulis tidak mendapatkan keterangan dari Rasulullah saw. yang 

sesuai dengan pendapat ini. Adapun hadits Nu’man bin Basyir (hlm.30-31, 

no.2.4.), bahwa apabila shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id (‘Idul Fitri 

atau ‘Idul Adha), Rasulullah saw. membaca surat “Sabbihisma Rabbikal 

A’la”  dan  “Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah” pada dua shalat tersebut, 

penulis tidak mendapatkan keterangan bahwa hadits ini menunjukkan, 

imam rawatib dan sebagian muslimin wajib shalat Jum’at sesudah shalat 

‘Id. Tetapi memberi pengertian bahwa meskipun sudah shalat ‘Id, beliau 

juga menunaikan shalat Jum’at. 
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Ketiga: Kalaulah shalat Jum’at pada hari ‘Id  hukumnya wajib bagi imam 

rawatib dan tiga orang dari kalangan makmum, berarti hukum shalat  

Jum’at 

tersebut bukan wajib, akan tetapi  Fardhu  Kifayah273. Mengenai masalah 
ini, 
Asy-Syaukanie menuturkan, 

َلْو َكاِنِت اْلُجُمَعُة َواِجَبًة َعَلى اْلبَـْعِض َلَكاَنْت َفرَض اْلِكَفايَِة َو ُهَو ِخَالُف َمْعَنى 

0274الرُّْخَصةِ   
Artinya: 
“Kalaulah shalat Jum’at itu wajib atas sebagian (muslimin), sugguh dia itu 
(hukumnya) fardhu kifayah, sedang dia itu menyelisihi makna rukhshah.”  

 
Kemudian siapakah tiga orang itu? Dan siapakah yang berhaq menentukan-

nya? 

Keempat: Kalaulah imam rawatib diwajibkan shalat Jum’at sesudah shalat 

‘Id, dengan alasan kalau tidak menegakkan shalat Jum’at, muslimin tidak 

ada yang memimpinnya, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena 

seandainya ada muslimin yang hendak shalat Jum’at, sedang imam rawatib 

tidak hadir, maka dapat mengambil pengganti imam dari kalangan mereka 

yang paling pahami tentang Al-Qur’an. Hal ini sebagaimana  yang pernah 

terjadi pada zaman Rasulullah saw., bahwa apabila beliau tidak hadir dalam 

shalat jama’ah karena suatu urusan, maka salah seorang di antara mereka 

menjadi imam sebagai pengganti Rasulullah saw.. 

Bertolak dari keterangan-keterangan yang telah penulis kemukakan 

di atas, maka tertolaklah pendapat yang menyatakan bahwa imam rawatib 

dan tiga orang dari kalangan makmum meskipun sudah shalat ‘Id wajib me-

negakkan shalat Jum’at.  Wallahu A’lam. 

 
2.1.4. Analisa Pendapat Keempat275  

Mengenai masalah ini, Abu Thayyib Abadie dan Muhammad bin 

Isma’il Ash-Shan’anie berpendapat bahwa muslimin yang belum shalat ‘Id 

berkewajiban menunaikan shalat Jum’at. Dalil yang mereka utarakan 

adalah hadits Abu Hurairah (hlm.15-16, no.2.1.) bahwa rukhshah yang 
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terdapat pada hadits itu bersifat khusus bagi muslimin yang sudah  shalat 

‘Id, dengan 

sabdanya   َِأْجـَزَأُه ِمـَن اْلُجُمَعـة (shalat ‘Id  mencukupinya  dari  shalat  Jum’at. 

Se- 
dang muslimin yang belum  shalat ‘Id masih berkewajiban shalat Jum’at. 

Menurut hemat penulis, pendapat ini dapat dibenarkan dengan 

alasan sebagai berikut: 

Pertama: Dalil yang mereka jadikan landasan dalam berpikir, yaitu hadits 

Abu Hurairah tersebut berderajat sebagai hadits hasan lighairihi. Sedang 

menurut Ilmu Mushthalah Hadits, hadits hasan lighairihi dapat dijadikan 

hujjah dalam mememecahkan persoalan. 

Kedua: Kalau muslimin yang belum shalat ‘Id juga mendapat rukhshah se-

bagaimana muslimin yang sudah shalat ‘Id, berarti mereka hanya shalat 

empat kali sehari semalam, padahal Allah mewajibkan hamba-hamba-Nya 

shalat lima kali sehari semalam. Wallahu A’lam. 

 
2.2. Analisa Pendapat yang Mengatakan Bahwa Shalat Jum’at  Bertepatan 

dengan Hari ‘Id Hukumnya Tidak Wajib.276 
2.2.1. Analisa Pendapat Pertama277 

Pendapat pertama berkenaan shalat Jum’at bertepatan dengan hari 

‘Id pada bagian ini, menurut ‘Atha’ dan Asy-Syaukanie, bahwa Shalat 

Jum’at tidak wajib bagi semua muslimin dan tanpa mengganti dengan 

shalat Dhuhur. Dalil yang mereka jadikan rujukan adalah hadits Abu 

Hurairah (hlm.15-16, no.2.1.) dan hadits Zaid bin Arqam (hlm.24-25, 

no.2.2.). Mereka mengambil pemahaman bahwa dua hadits itu 

menunjukkan tentang rukhshah shalat Jum’at bagi semua  muslimin yang 

sudah shalat ‘Id maupun 

yang  belum  shalat, karena dalam dua hadits  itu terdapat  lafal  ََمـْن َشـاء 
(siapa 
yang berkehendak) tanpa  terkecualikan. Menurut  penulis, pendapat 

mereka 

memang dapat dibenarkan, kalau mereka berdalil bahwa lafal  ََمـْن َشـاء itu 

untuk semua muslimin, karena lafal   َْمـن  bersifat umum, yaitu siapa saja. 

Namun perlu diketahui, bahwa lafal  ََمـْن َشـاء itu merupakan keterangan dari 

ka- 
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limat rukhshah sebelumnya, yaitu Rasulullah saw. memberi rukhshah 

kepada muslimin yang hendak meninggal-kan shalat Jum’at, tetapi jika 

ingin  shalat juga  diperkenankan. Sedang rukhshah itu sudah dikhususkan 

bagi muslimin 

yang sudah shalat‘Id, karena  sabda Rasulullah saw. اْلُجُمَعـةِ  َأْجَزَأُه ِمنَ    (shalat 

‘Id 
telah mencukupinya dari shalat Jum’at), sehingga dapat dipahami bahwa 

muslimin yang belum  shalat ‘Id tidak mendapatkan rukhshah shalat Jum’at, 

artinya mereka masih berkewajiban shalat Jum’at. 

Berdasarkan keterangan yang telah penulis ungkapkan di muka, 

maka pendapat ini tidak dapat dibenarkan, karena dua hadits itu, yaitu 

hadits Abu Hurairah dan hadits Zaid bin Arqam tidak memberi pengertian 

seperti yang dipahami oleh ‘Atha’ dan Asy-syaukanie, akan tetapi memberi 

pengertian bahwa muslimin yang sudah shalat ‘Id mendapat rukhshah 

shalat Jum’at, yaitu mereka boleh meninggalkannya dan tanpa mengganti 

dengan shalat Dhuhur. Hanya saja imam rawatib disukai menegakkan 

shalat Jum’at  meskipun sudah shalat ‘Id, supaya memimpin muslimin yang 

hendak shalat Jum’at dan muslimin yang belum shalat ‘Id pada pagi hari. 

Wallahu A’lam.  

 
2.2.2. Analisa Pendapat Kedua278   

Pendapat ini menegaskan tidak wajib shalat Jum’at bagi musafir (pendatang) 
sesudah shalat ‘Id. Yang dimaksud musafir (pendatang) di zaman 
Rasulullah saw., serta yang berkaitan dengan makalah ini adalah 

penduduk pinggiran Madinah yang datang ke Madinah untuk menunaikan 
shalat Jum’at, sebab shalat Jum’at tidak ditegakkan di kampung mereka. 

‘Ulama yang berpendapat shalat Jum’at tidak wajib bagi musafir 

sesudah shalat ‘Id adalah Asy-Syafi’ie,(merupakan qaul qadim beliau) An-

Nawawie, dan Ar-Rafi’ie. Mereka berhujjah dengan hadits Abu Hurairah 

(hlm.15-16, no.2.1.) bahwa berlakunya rukhshah itu hanya bagi penduduk 

‘Aliyah saja. Pemahaman ini berdasarkan hadits ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz 

(hlm.45, no.2.7.) dan hadits Abu ‘Ubaid (hlm.49, no.2.8.). 

Untuk menanggapi pendapat ini--Wallahu A’lam--penulis mengata-

kan bahwa pendapat ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan, bahwa 

hadits Abu Hurairah tersebut tidak dapat dipahamii dengan melihat hadits 

‘Umar bin  ‘Abdul ‘Aziz dan  hadits Abu ‘Ubaid,  sebab  hadits ‘Umar  bin  

‘Abdul 
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‘Aziz berderajat dla’if karena sanadnya mursal serta terdapat  rawi 
kadzdzab 
yaitu Ibrahim bin Muhammad. Kemudian hadits Abu ‘Ubaid meskipun 

shahih, hadits ini mauquf serta matannya menyelisihi hadits-hadits marfu’ 

yaitu hadits Ibnu ‘Abbas, hadits Zaid bin Arqam, dan hadits Ibnu ‘Umar, 

yang memberi pengertian bahwa rukhshah shalat Jum’at pada hari ‘Id 

bersifat umum bagi semua muslimin yang sudah shalat ‘Id, bukan hanya 

bagi penduduk ‘Aliyah saja. Walhasil, penulis tidak sependapat dengan 

pen- 

dapat ini, karena tidak mempunyai sandaran hujjah yang kuat. 
 
2.2.3. Analisa Pendapat Ketiga279 

Pendapat  ketiga ini, tidak wajib shalat  Jum’at dan mengganti dengan 
shalat Dhuhur sesudah shalat ‘Id. Ini adalah pendapat Ahmad bin 

Hanbal dan 
Al-Khuthabie. Mereka berhujjah dengan  hadits  Abu  Hurairah  (hlm.15-

16, 

no.2.1.) bahwa lafal  َْأْجـَزَأهُ  َشـاءَ  َفَمـن  “maka barang siapa berkehendak shalat 

‘Id 
mencukupinya”, itu mencukupi dari mendatangi shalat Jum’at,  dan masih 

mendapat beban shalat Dhuhur. 

Pendapat ini disanggah oleh Asy-Syaukanie, dengan perkataannya: 

  تَـَرَضُه اهللاُ  تـََعاَلى َعَلى ِعَباِدِه  ِفْى يـَْوِم  اْلُجُمَعِة ُهَو َصَالَة اْلُجُمَعِة فَِإْيَجاُب بَِأنَّ الَِّذْى ِإفْـ  000

َصَالُة الظُّْهِر َعَلى َمْن تـَرََكَها ِلُعْذٍر َأْو ِلَغْيِر ُعْذٍر ُمْحَتاٌج ِإَلى َدلِْيٍل َو َال َدلِْيَل َيْصُلُح 

  لِلتََّمسُِّك بِه 

0280ِفْيَما َأْعَلمُ  َعَلى َذاِلكَ   
 

Artinya: 
“…Bahwasannya barang yang Allah Ta’ala mewajibkan kepada hamba-
hamba-Nya pada hari Jum’at adalah shalat Jum’at, maka mewajibkan 
shalat  Dhuhur atas orang yang meninggalkan shalat Jum’at karena suatu 
alasan atau tanpa alasan itu memerlukan dalil, padahal tidak ada dalil yang 
sesuai untuk menjadi pegangan atas (pendapat) yang demikian itu, 
menurut (ilmu) yang saya (Asy-Syaukanie) ketahui.” 

 
Maksud perkataan Asy-Syaukanie di atas, bahwa pada hari Jum’at ti-

dak ada shalat Dhuhur, adanya adalah shalat Jum’at. Bagi muslimin yang 

meninggalkan shalat Jum’at, apakah karena udzur syar’i atau tanpa udzur 

apapun, kemudian menggantikannya dengan  shalat Dhuhur, maka tidak 

ada 
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dalil yang membenarkan pendapat ini. 

Dilihat dari arah lain, apabila hari Jum’at  ada shalat Dhuhur, berarti 

dalam sehari semalam terdapat enam kali shalat. Padahal Allah Ta’ala me-

mewajibkan lima kali sehari semalam. 

Berdasarkan perincian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

menyatakan bahwa pendapat yang mengatakan shalat Jum’at bertepatan 

dengan hari ‘Id hukumnya tidak wajib, dan mengganti dengan shalat 

Dhuhur tidak dapat dijadikan sebagai pegangan yang kuat, karena: 

Pertama:  Hadits Abu  Hurairah   yang  mereka   jadikan   dalil,  yaitu    lafal 

 -itu tidak memberi pengertian bahwa muslimin tidak  wajib sha َفَمْن َشاَء َأْجَزأهُ 

lat Jum’at dan harus mengganti dengan shalat Dhuhur, akan tetapi lafal 

tersebut menerangkan tentang rukhshah shalat Jum’at bagi muslimin yang 

sudah shalat ‘Id, yaitu mereka boleh meninggalkan shalat Jum’at dan tidak 

ada keterangan yang menyatakan mengganti dengan shalat Dhuhur.  

Kedua: Hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah (hlm.43, no.2.6.3.) tidak dapat 

menguatkan pendapat ini, karena derajatnya dla’if. 

Ketiga: Tidak didapatkan satu keterangan pun dari ayat-ayat Al-Qur’an 

serta hadits-hadits shahih yang disandarkan kepada Rasulullah saw. bahwa 

pada hari Jum’at ada shalat Dhuhur. Wallahu A’lam. 

 
2.2.4. Analisa Pendapat Keempat281 

Ini merupakan pendapat keempat mengenai shalat Jum’at 

bertepatan dengan hari ‘Id, yaitu muslimin tidak wajib shalat Jum’at dan 

tanpa menggantikan dengan shalat Dhuhur, kecuali imam rawatib bersama 

tiga orang dari kalangan makmum masih berkewajiban shalat Jum’at 

meskipun sudah shalat ‘Id. Pendapat inilah yang dianut oleh Al-Hadie dan 

sekelompok ahli Fiqih yang lain. 

Adapun tentang analisa pendapat ini, penulis telah mengupasnya pa-

da analisa sub bab kedua bagian pertama, hlm.83-85, no.2.1.4. pada bab 

ini. Sebab pendapat ini secara tidak langsung sudah tersirat pada bagian 

tersebut. Mengulang secara ringkas saja bahwa pendapat ini tidak dapat 

dijadikan rujukan dalam masalah ini. Adapun  alasannya, silahkan lihat 

kembali alamat yang telah penulis sebutkan di atas. Wallahu A’lam. 

 
2.2.4. Analisa Pendapat Kelima282 

                                                           
281

 Lihat Bab III, hlm.71-72, no.2.5. 
282

 Lihat Bab III, hlm.68-71 , no.2.4. 
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Yang terakhir dalam masalah ini merupakan pendapat Ibnu Zubair, 

‘Atha’, Asy-Sya’bie, An-Nakha’ie dan Al-Auza’ie. Ada juga yang mengata-

kan bahwa ini pendapat ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali, Sa’id, Ibnu ‘Umar, dan Ibnu 

‘Abbas. Pendapat ini menyatakan bahwa shalat Jum’at hukumnya tidak 

wajib dan tidak pula mengganti dengan shalat Dhuhur sesudah shalat ‘Id. 

Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah, hadits Zaid bin Arqam dan 

hadits ‘Atha’ bin Abi Rabah no.2.6.1. & no.2.6.2. 

Dalam pengambilan dalil, mereka memahami dhahir hadits Abu 

Hurairah dan hadits Zaid bin Arqam, bahwa Rasulullah saw. memberi  

rukhsah shalat Jum’at dan tidak memerintahkan shalat Dhuhur. Keterangan 

ini  sabagaimana yang  telah  diterangkan oleh  Muhammad bin Isma’il Ash- 

Shan’anie.283 
Mengenai pendapat ini--Wallahu A’lam--penulis mengatakan bahwa 

pendapat ini mendekati kebenaran, karena dalil yang mereka jadikan lan-

dasan dapat dijamin kebenarannya, serta pemahaman mereka terhadap 

hadits-hadits yang dijadikan rujukan itu dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun tentang hadits ‘Atha’ no.2.6.2., bahwa Ibnu Zubair hanya shalat 

satu kali di pagi hari, kemudian tidak shalat lagi hingga datang waktu shalat 

‘Ashar, dapat dipahamii bahwa Ibnu Zubair tidak shalat Jum’at dan tidak 

pula Dhuhur. Sebab perlu diketahui bahwa Ibnu Zubair adalah imam pada 

zaman itu, dan kebiasaan para imam pada zaman dahulu selalu shalat 

berjama’ah di masjid untuk memimpin makmumnya. Serta sebagaimana 

disebutkan dalam hadits Wahb bin Kaisan (hlm.32, no.2.5.) dan hadits 

‘Atha’ bin Abi Rabah (hlm.37, no.2.6.1.), bahwa tidak keluarnya Ibnu Zubair 

pada siang hari, Ibnu ‘Abbas menanggapinya, perbuatan Ibnu Zubair 

tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah saw.. Sunnah tersebut sebagai-

mana diuraikan dalam hadits Abu Hurairah, hadits Ibnu ‘Abbas, hadits Zaid 

bin Arqam dan hadits  Ibnu ‘Umar, yang menjelaskan bahwa apabila shalat 

Jum’at bertepatan dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha, Rasulullah saw. 

memberi rukhshah shalat Jum’at bagi muslimin yang sudah shalat ’Id yaitu 

mereka boleh me-ninggalkannya, meskipun berkedudukan sebagai imam 

rawatib dan tanpa mengganti dengan shalat Dhuhur.  

Berkenaan dengan perbuatan Ibnu Zubair tersebut Asy-Syaukanie 
me-nuturkan, 

0284َوَعَدُم ْاِإلْنَكاِر َعَلْيِه ِمْن َأَحٍد ِمَن الصََّحابَةِ 
 

                                                           
283

 Muhammad bin Isma’il Ash-Shan’anie, Subulus  Salam,jz.2, hlm.113. 
284

 Asy-Syaukanie, Nailul Authar, jz.3, hlm.240. 
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Artinya: 
Tiada seorang pun dari kalangan shahabat yang mengingkari  perbuatan 
Ibnu 
Zubair tersebut. 

 
Sebagaimana penulis sebutkan di atas, bahwa rukhshah shalat 

Jum’at tersebut bersifat umum bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id,. Namun 

dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, meskipun  Rasulullah saw. sudah 

shalat ‘Id, 

beliau akan menegakkan  shalat Jum’at dengan  sabdanya  ِإنـَّا  ُمَجمِّعُـْوَن. 
Untuk 
menanggapi masalah ini--Wallahu A’lam--penulis condong kepada penda-

pat As-Sayyid Sabiq, bahwa lafal tersebut tidak menunjukkan wajibnya 

imam rawatib untuk menegakkan shalat Jum’at, tetapi hanya mustahab 

(disukai) saja. Adapun pendapat As-Sayyid Sabiq tersebut silakan lihat 

kembali yang telah penulis cantumkan pada hlm. 84. 
 

Berdasarkan analisis pendapat Fuqaha’ di atas, dapat diketahui bahwa 

pendapat yang dapat dijadikan rujukan dalam beramal serta yang sesuai dengan 

sunnah Rasulullah saw. adalah pendapat no.2.1.4. pada hlm. ,dan pendapat 

no.2.2.5. pada hlm. ,yang dapat dirangkumkan sebagai berikut: 

1). Shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha hukum-nya 

tidak wajib bagi muslimin yang sudah shalat ‘Id, karena Rasulullah saw. 

memberi rukhshah kepada mereka dan tanpa mengganti dengan shalat 

Dhuhur. 

2). Muslimin yang belum shalat ‘Id berkewajiban menunaikan shalat Jum’at. 

3). Imam rawatib disunnahkan untuk menegakkan shalat Jum’at meskipun sudah 
shalat ‘Id. Wallahu A’lam bis-Showwab. 
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B A B  V 
P E N U T U P 

 
1. Kesimpulan 

Setelah mengadakan penelitian, mengumpulkan data-data, menelaah serta 

menganalisa hukum dan teknis pelaksanaan shalat Jum’at bertepatan 

dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha yang telah ditampilkan dalam hadits-

hadits serta dituturkan oleh Ulama’, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.1. Shalat Jum’at merupakan satu kewajiban bagi setiap orang beriman. 

1.2. Apabila shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Idul Fitri atau ‘Idul Adha, maka 

muslimin yang sudah shalat ‘Id mendapat rukhsah shalat Jum’at, yaitu 

mereka boleh meninggalkannya dan tanpa mengganti dengan shalat 

Dhuhur. 

1.3. Muslimin yang belum shalat ‘Id pada pagi hari  wajib menunaikan shalat 

Jum’at. 

1.4. Imam rawatib mustahab ( disukai) untuk menegakkan shalat Jum’at meski-

pun sudah shalat ‘Id pada pagi hari. Hal ini dapat bermanfaat supaya me-

mimpin muslimin yang hendak shalat Jum’at dan yang belum shalat ‘Id. 

 
2. Saran-saran 

Dari beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, penulis 

dapat mengajukan beberapa saran, yaitu 

2.1. Apabila hari Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id, entah ‘Idul Fitri maupun ‘Idul 

Adha, muslimin yang sudah shalat ‘Id pada pagi hari boleh me-ninggalkan 

shalat Jum’at dan tanpa mengganti dengan shalat Dhuhur. Adapun Muslimin 

yang belum shalat ‘Id pada pagi hari, mereka tetap mengerjakan shalat 

Jum’at. 

2.2. Bagi imam rawatib, hendaknya menegakkan shalat Jum’at meskipun sudah 

shalat ‘Id, supaya memimpin muslimin yang hendak shalat Jum’at dan 

muslimin yang belum shalat ‘Id di pagi hari. 

2.3. Penulis sangat berharap, bahwa perbedaan pendapat dalam masalah hukum 

shalat Jum’at bertepatan dengan hari ‘Id ini, tidak menyebabkan pertikaian di 

antara muslimin. Bagi muslimin yang kebetulan berbeda pendapat da-lam 

masalah ini, hendaklah tetap menghargai pendapat yang lain, karena setiap 

orang mempunyai hujjah dalam berijtihad yang pantas dihargai. Adapun 

pendapat penulis di atas, tidak merupakan satu kebenaran yang mutlak yang 
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harus diikuti, tetapi hanya merupakan ijtihad yang diper-kenankan untuk 

diterima atau ditolak. 

 
3. Kata Penutup 

Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan yang tak terkirakan akhirnya 

dengan pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Puji dan 

syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kepada Allah karena hanya dengan 

rahmat dan inayah-Nya makalah ini bisa sampai pada tahap akhir penulisan. 

Penulis menyadari bahwa karya yang sederhana ini masih jauh dari 

kesempurnaan, walaupun penulis sudah mengusahakan sedemikian rupa. Oleh 

karena itu, saran dan kritik dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati 

demi perbaikan makalah ini pada edisi selanjutnya. 

Akhirnya, hanya kepada Allahlah penulis sampaikan doa dan harapan 

semoga Allah memberi manfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca pada 

umumnya. Apabila di dalam makalah ini terdapat kebenaran, maka semua itu 

datangnya hanya dari Allah semata. Adapun jika terdapat kesalahan,maka itu 

tidak lain hanyalah datang dari kekhilafan penulis sendiri. 

 0َو بِاِهللا التـَّْوِفْيُق َو اْلِهَدايَُة َو َسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َو اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 
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L A M P I R A N 
 
Untuk mempermudah dalam mengikuti pembahasan makalah ini, penulis 

akan menerangkan sebagian istilah-istilah  yang barangkali tidak sama dengan yang 

pembaca maksudkan. 

1. Ilmu  Mushthalah  Hadits:  Ilmu  yang menerangkan kebiasaan-kebiasaan yang 

terpakai bagi Hadits-hadits.285 
2. Shahabi artinya shahabat, kawan. Kalau lebih dari dua orang, dikatakan 

“Shahabat”. Menurut ketetapan ‘ulama Hadits, bahwa yang dikatakan Shahabi 

itu, ialah seorang  yang  bertemu dengan Nabi saw., serta beriman kepadanya 

dan 

mati dalam keadaan beragama islam. Kalau perempuan, disebut “Shahabiah”.286 
3. Tabi’iy. Menurut kebanyakan Ahli Hadits, seperti Al-Hakim, Ibnu’s-Shalah, An-

Nawawiy dan Al-‘Iraqy, yang disebut tabi’iy, ialah orang-orang yang menjumpai 

shahabat   dalam   keadaan   Iman  dan  Islam,  dan  mati  dalam   keadaan  

islam, 

baik perjumpaanya itu lama maupun sebentar.287  
 
4. Al-Hadits. 

I. Ta’rif Al-Hadits yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh Jumhuru’l  

Muhadditsin, ialah : 

  قـَْوالً َأْو ِفْعالً َأْو تـَْقرِيـًْرا َأْو َنْحَوَها  َما ُأِضْيَف لِلنَِّبيِّ 
“Ialah  sesuatu  yang  disandarkan  kepada  Nabi Muhammad  s.a.w. 

baik berupa  perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan  yang  
sebagainya.”288 

 
II. Ta’rif Al-Hadits yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian 

Muhadditsin, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu’kan kepada Nabi 

Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqrir yang 

disandarkan kepada sahabat dan tabi’iy-pun disebut Al-Hadits. Dengan 

demikian Al-Hadits menurut ta’rif ini, meliputi segala berita yang marfu’, 

mauquf, (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu’ (disandarkan kepada 

tabi’iy), sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Mahfudh: 

َوُهَو (َبْل َجاَء بِِإْطَالِقِه أْيًضا ِلْلَمْوقـُْوِف   ِإنَّ اْلَحِدْيَث الَ ُيْجَتصُّ بِاْلَمْرفـُْوِع ِإلَْيِه   

 ) َوُهَو َما ُأِضْيَف لِلتَّابِِعيِّ َكَذاِلكَ (َواْلَمْقُطْوِع ) َما ُأِضْيَف ِإَلْي الصََّحاِبيِّ ِمْن قـَْوٍل َوَنْحِوهِ 
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“Sesungguhnya Hadits itu bukan hanya yang dimarfu’kan kepada Nabi  
s.a.w. saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang “mauquf” 
(dihubungkan dengan  perkataan,  dan   sebagainya   dari  sahabat), dan  apa  
yang  “maqthu’” 

(dihubungkan dengan perkataan, dan sebagainya daritabi’iy).”289 
 

5. Rawy ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-

apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk 

jamak-nya ruwah dan perbuatannya menyampaikan  Hadits tersebut dinamakan 

me-rawy 

(riwayat)kan Hadits.290 
6. Sanad menurut bahasa: “sandaran.”  

Menurut istilah ahli hadits: Jalan yang menyampaikan kita kepada matan 
hadits.291 

7. Matan artinya: Kekerasan, kekuatan, kesangatan. 

Matan dalam Ilmu Hadits, ditujukan kepada lafazd-lafazd dan omongan 

yang terletak sesudah rawi dari akhir sanad. 

Akhir Sanad, yakni ditempat orang yang berada di akhir sebelum Nabi saw. 

kalau yang bersabda itu Rasulullah; atau di tempat orang yang yang ada di 

penghabisan sebelum sahabat, kalau yang berkata itu sahabat. Kalau yang berkata 

itu Nabi, maka akhir sanadnya, ialah Shahabat. Jika yang beromong  itu  shahabat, 

maka akhir sanadnya, ialah Tabi’i.292 
8. Rukhsah. 
Rukhsah   merupakan  lawan  bagi  ‘Azimah293.  Menurut   bahasa   rukhsah   

adalah 

لتـَّْيِسيِر التَّْسِهْيُل ِفْي ْاَألْمر َوا 294 

Artinya: 
”Kemudahan dalam suatu perkara.” 
 
Sedang menurut syar’i ialah 

َما يـَُغيـَُّر ِمَن ْاَألْمِر ْاَألْصِليِّ ِإَلْي ُيْسٍر َو َتْخِفْيٍف 
295 

Artinya: 
“Sesuatu (hukum) yang diubah dari hukum asal menjadi mudah dan ringan.” 
 
Adapun menurut Muhammad bin Ismail Ash-Shan’anie adalah 

ِة ِمْن تـَْرِك بـَْعِض اْلَواِجَباِت َوِإبَاَحِة بـَْعِض اْلُمَحرََّماِت  َلُه ِلِعَباِدِه َوَوسََّعُه ِعْنَد الشِّدَّ  296َما َسهَّ
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Artinya: 
“Suatu (hukum) yang Allah memudahkan dan memberi kelonggaran kepada 

hamba-hamba-Nya pada waktu (mendapatkan) kepayahan, yaitu meninggalkan 
sebagian kewajiban-kewajiban serta membolehkan sebagian keharoman-
keharoman.” 

 
Dari definisi rukhsah menurut syar’i di atas, dapat disimpulkan bahwa 

rukhsah adalah suatu hukum yang Allah syariatkan kepada hamba-hamba-Nya untuk 

memudahkan dan melonggarkan dalam menjalani dien ini tatkala mendapatkan 

kepayahan. Dengan kata lain, pemberian kelonggaran (izin) untuk tidak melakukan 

kewjiban, yang kemudian diganti dengan lainnya atau tidak diganti sama sekali. 
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	2.1.3. Analisa Pendapat Ketiga�
	Pendapat ini menetapkan wajibnya imam rawatib dan tiga orang dari kalangan makmum untuk menegakkan shalat Jum’at meskipun sudah shalat ‘Id. Ini merupakan pendapat Ahmad bin Hanbal, Al-Hadie dan sekelompok ahli Fiqih yang lain. Mereka berdalih dengan hadits Abu Hurairah (hlm.15-16, no.2.1), bahwa  setelah Rasulullah saw. memberi  rukhshah shalat Jum’at
	bagi  muslimin  yang sudah  shalat ‘Id, beliau bersabda: إِنَّا مُجَمِّعُوْنَ . Menurut
	Ahmad bin Hanbal, lafal tersebut menunjukkan wajibnya shalat Jum’at bagi imam rawatib meskipun sudah shalat ‘Id. Sedang menurut Al-Hadie  dan Fuqaha’ yang lain, bahwa lafal tersebut berlaku bagi imam rawatib dan tiga orang dari kalangan makmum meskipun sudah shalat ‘Id. Jadi, apabila ada tiga makmum shalat Jum’at bersama imam rawatib, maka muslimin yang lain sudah terlepas dari kewajiban melakukan shalat Jum’at.
	وَ يُسْتَحَبُّ لِلإمَامِ  أَنْ يُقِيْمَ  الْجُمُعَةَ  لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ  شُهُوْدَهَا وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ  الْعِيْدَ  لِقَوْلِهِ 
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